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บทคดัย่อ 

 

 วิทยานิพนธฉ์บบันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมาย 

ทีเกียวกับการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทฤษฎีเกียวกับ 

การคุม้ครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกฎหมายทีเกียวกบั

กระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของต่างประเทศและประเทศ

ไทย ตลอดจนเพือศึกษาปัญหาทางกฎหมายทีเกิดจากกระบวนการระงับขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั

องค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศไทย และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย 

ทีเกียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างถูกต้อง 

เพือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตงัในการบงัคบัใชร้ะเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 เป็นการ

กระทาํทีขัดกบัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิและไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 เนืองจาก การบงัคบัใชก้ฎของคณะกรรมการการเลือกตงัอนัมีเนือหาทีส่งผลทาํ

ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด เป็นการกระทําทีไม่

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

ทีกาํหนดใหสิ้ทธิในกระบวนการยุติธรรมจะตอ้งมีการดาํเนินการกระบวนการยุติธรรมทีรวดเร็ว 

เป็นธรรม และเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย อีกทงัเนือหาของกฎยงัไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมาย

ในระดับพระราชบัญญัติ  ดังนัน การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตัง จึงส่งผลเสีย 

ต่อกระบวนการการเลือกตงัทีตอ้งมีความโปร่งใส สุจริต และเทียงธรรม นอกจากนี ยงัเกิดปัญหา

ทางกฎหมายเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศ

ไทย เนืองจาก ในปัจจุบันประเทศไทยมีการออกกฎทีมีลักษณะเพือเป็นการระงับข้อพิพาท 

ทีเกียวข้องกับคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยกฎดังกล่าวคือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าด้วยการเลือกตังเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 แต่ในทางข้อเท็จจริง  

เกิดข้อบกพร่อง และข้อจาํกัดในการบงัคับใช้กฎดังกล่าว หลายประการ ได้แก่ เนือหาของกฎ 
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ให้อาํนาจกับคณะกรรมการการเลือกตงัจงัหวดัใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการกาํหนดว่า 

จะบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวหรือไม่ อีกทงักฎดงักล่าวยงัไม่มีการกาํหนดขนัตอนทีเกียวขอ้งกบัการระงบั

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนเนือหาของกฎดงักล่าวยงัไม่มีการ

กาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรวมในการแก้ปัญหาเกียวกบัการระงับขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ยงัเกิดปัญหาจากการทีประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดเนือหาหรือบทบญัญติั 

ทีเกียวข้องกับการระงับข้อพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถินโดยตรง ส่งผลทาํใหก้ารระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ในประเทศไทย จึงยงัมิสามารถบงัคบัใช้หรือมีผลบังคับใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบัติ 

ไดจ้ริง นนัเอง 

 จากการศึกษา พบว่า ในประเทศฟิลิปปินส์ มีวิธีในการระงับข้อพิพาทของประเทศ

ฟิลิปปินส์ ทีเรียกว่า “กระบวนการคาตารุงกงั พมับารางไกย”์ สาํหรับใชร้ะงบัขอ้พิพาทในหมู่บา้น 

อนัเป็นระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยระบบนีจะเป็นระบบในกระบวนการยุติธรรมทียึด

แนวทางของการปรึกษาหารือการสานเสวนา การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง หรือการประนีประนอม 

และการเจรจาไกล่เกลียระหว่างกันเอง ในคู่กรณีทีมีความห่วงกังวลในปัญหาร่วมกันโดยมี

วตัถุประสงค ์เพือทีจะบรรลุขอ้ตกลงอย่างฉันท์มิตร แทนการไปต่อสู้กนัทางกฎหมายอย่างยืดเยือ 

อีกทงัในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกียวกับการเลือกตงั โดยจะ

บญัญติัให้มีคณะกรรมการมีหน้าทีในการบริหารจดัการการเลือกตงัของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ 

โดยมีการกาํหนดรูปแบบของความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตงั พรรคการเมือง  

และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคม ซึงเป็นรูปแบบเฉพาะของการบริหารจดัการเกียวกบั

การจดัการการเลือก ซึงคณะกรรมการดงักล่าวมีความสําคัญในการบริหารจดัการการเลือกตัง 

เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง ดงันัน จะเห็นไดว้่า หากประเทศไทยมีการ

กาํหนดกฎหมายทีมีบทบัญญติัทีเกียวกับระงับข้อพิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน จะทาํให้ประเทศไทยมีกระบวนการการเลือกตงัทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

จะทาํให้การเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกิดความสุจริต โปร่งใส และเทียงธรรม 

รวมถึงหากมีการกาํหนดบทบัญญัติในเรืองดังกล่าวจะทาํให้ลดความแตกแยกของคนในสังคม  

และยงัสามารถสร้างความปรองดอง ความสามคัคีของคนในชาติไทยไดอ้ยา่งยงัยนืสืบต่อไป 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this thesis were to study legal concepts, principles and theories in 

relation to dispute resolutions of election of local administrative organizations, theories on the 

right protection and participation right of citizens as well as laws on procedure of resolution 

dispute in local administrative organization case in overseas and in Thailand. In addition, to study 

legal problems arising from the said procedure in Thailand and to find a way to solve such 

problems properly in order to duly and proficiently eliminate the problems which currently occur 

in Thailand. 

On the result of the study, it can be found that the Election Commission's acts in 

enforcement of the Regulation of the Election Commission on Investigation and Adjudication, 

B.E. 2554 shall be contrary to the right protection theory and shall be unconformity with the 

Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 due to the enforcement of such Election 

Commission shall delay the investigation and adjudication procedure. This act shall be 

inconsonant with the spirit of provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 

2550 which gives the right of judicial administration. Such given judicial administration shall be 

fast, fair and easily accessible as well as the contents of the said regulation is unconformity with 

the objectives of law in level of Act. Therefore, the Election Commission's acts shall give bad 

results which effect to the judicial administration with transparency, honesty and equity required. 

In addition, legal problems relating to the dispute resolutions of local administrative organization 

election in Thailand remain happening as the result of issuance of rule on dispute resolutions of 

local administrative organization election in nature that is the Regulation of the Election 

Commission on Restorative Election, B.E. 2550. However, in fact, there are many weaknesses 
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and restrictions such as the contents of such regulation authorize the Election Commission solely 

discretion power to consider whether the said regulation should be applied or not as well as the 

said regulation has no procedures on the dispute resolutions of local administrative organization 

election and its contents has no provisions on participation of the citizens in solving the problems 

on election's dispute resolutions  etc. Nevertheless, there will be problems arising from nothing in 

the contents or provisions in relation to administrative dispute can be resolved by community in 

an election of administrative organization directly. This situation effecting the dispute resolution 

of the administrative organization election case cannot be applied or enforceable in practical in 

Thailand. 

On the result of the study, it can be found that, in Philippines, there is a dispute 

resolution method, called "Procedure of Katarungang Pambarangay”, used for dispute resolution 

within a village. The method is a systematic judicial administration adhering to consultation, 

intermediary reconciliation or compromise and mediation among each another. Parties who are 

concerned about mutual problems with the objective of achieving a friendship agreement instead 

of taking a legal action. In addition, in Republic of South Africa has issued an election law, 

containing a commission who is in charge of administration of election of Republic of South 

Africa and in a form of specific establishment in order to handle the election management. The 

said commission shall be import and manage the election, called the Commission of Party 

Coordination. As above-mentioned reasons, So we can see that if our Thailand issues a law in the 

role of the dispute resolutions in local administrative organization election case, Thailand shall 

have proficient election procedure including the election of the local administrative organization 

shall be honest, transparent, and fair. In addition, the proposed law shall eliminate a separation of 

society, reconcile and harmonize Thai people sustainably. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

นบัตงัแต่มีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้การ

บญัญติัใหค้ณะกรรมการการเลือกตงั ดาํเนินการจดัการเลือกตงัใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม 

โดยให้มีอาํนาจหน้าทีสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเรืองคดัค้านเกียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย

เกียวกับการเลือกตัง ข้อพิพาททางคดีในบางเรืองมีทังเนือหาทีเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ 

คดีปกครอง ปะปนกนั ซึงหากจาํแนกกระบวนการดาํเนินคดีเลือกตงัตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

จะพบว่า กฎหมายทีเกียวข้องกับการเลือกตงั ไดก้าํหนดให้มีกระบวนการลงโทษแยกออกเป็น  

2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก การพิจารณาเพือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัแก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย และ

สงัใหมี้การเลือกตงัใหม่ อนัเป็นอาํนาจทีแทจ้ริงของคณะกรรมการการเลือกตงั กรณีก่อนประกาศ

ผลการเลือกตังให้คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตงัในการเพิกถอนสิทธิเลือกตงั และ 

สงัเลือกตงัใหม่เป็นทีสุด กรณีหลงัประกาศผลการเลือกตงั ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัยืนคาํร้อง

ต่อศาลฎีกาหากเป็นการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือศาลอุทธรณ์หากเป็นการเลือกตงั

สมาชิกสภาทอ้งทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน ซึงอาจกล่าวไดว้่ากระบวนการดาํเนินการพิจารณาใน

ส่วนนีเป็นการดาํเนินกระบวนการพิจารณาเกียวกบัคดีทางปกครอง ซึงกฎหมายยงับญัญติัให้ผูที้ถูก

เพิกถอนสิทธิเลือกตงัชดใชค่้าเสียหายทีเกิดจากการจดัการเลือกตงัใหม่ อนัเป็นการบงัคบัทางแพ่ง

ดว้ย และส่วนทีสอง ไดแ้ก่ การร้องทุกข์ดาํเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยถือว่า

คณะกรรมการการเลือกตงัเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายอาญา ซึงกระบวนการในส่วนนีใช้

กระบวนพิจารณาตามหลกัการพิจารณาคดีอาญาทวัไป อนัเป็นกระบวนพิจารณาทางอาญานนัเอง 

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับประเทศไทย การกระทาํความผดิเกียวกบัการเลือกตงั เป็นรูปแบบ

การกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งหนึงสาํหรับประเทศทีใชก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยทางออ้ม 

ซึงผูที้จะมาเป็นตวัแทนของประชาชน ผูซึ้งประชาชนมอบอาํนาจอธิปไตยในการบริหารประเทศ 

หรือบริหารทอ้งถินของตนจะตอ้งผา่นการเลือกตงั ซึงแน่นอนว่า มีบุคคลบางคน บางกลุ่ม กระทาํ

การโดยไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญติัของกฎหมายเพือใหต้นเองไดม้าซึงอาํนาจบริหารดงักล่าว จึงเกิด
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เป็นประเด็นขอ้พิพาทระหว่างคู่กรณีทีสมคัรรับเลือกตงัขึน เป็นคดีความนาํมาสู่การพิจารณาวินิจฉยั 

ของคณะกรรมการการเลือกตงั และเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลยติุธรรม  

นอกจากนี กฎหมายยงักาํหนดให้มีการร้องคดัคา้นการกระทาํผิดเกียวกบัการเลือกตงั 

โดยเฉพาะการเลือกตงัในระดบัทอ้งถินซึงตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิก

สภาท้องถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 ซึงคณะกรรมการการเลือกตงัใชอ้าํนาจหน้าทีตาม

มาตรา 236 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ออกระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงั 

ว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554 เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการระงับ 

ขอ้พิพาทคดีเกียวกบัการเลือกตงั อีกทงัในปัจจุบนัเกิดแนวคิดเกียวกบัการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาท

ทางปกครองโดยชุมชนในประเทศไทย และเริมเกิดขึนหลงัจากมีการจดัการเลือกตงัสมาชิกสภา

ทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินในอดีตทีผ่านมา ซึงหลงัจากมีการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและ

ผูบ้ริหารทอ้งถิน ไดมี้การร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็น

เรืองทีผูร้้องสําคัญผิดในข้อกฎหมายหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริง จึงก่อให้เกิดความแตกแยก 

ในชุมชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายขาดความสามคัคีทีจะร่วมกนัพฒันาสังคมโดยส่วนรวม ประกอบกบั

กระบวนการจดัการเลือกตงัมีระยะเวลากาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตงัพิจารณาเพือมีคาํสงั

เลือกตงัใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูก้ระทาํผิดกฎหมายเลือกตังทอ้งถินก่อนประกาศผลการ

เลือกตงั นนัเอง 

จากการศึกษา พบว่า การพิจารณาคาํร้องคดัคา้นการเลือกตงัทอ้งถินนนั ไดอ้าศยัอาํนาจ

ตาม พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 มาตรา 104 

 ทีใหอ้าํนาจคณะกรรมการการเลือกตงัในการไต่สวนและแสวงหาพยานหลกัฐานทงัปวงเพือให้ได้

ขอ้เท็จจริง และใหป้ฏิบติัตามระเบียบทีคณะกรรมการการเลือกตงักาํหนด ซึงจากการอาศยัอาํนาจ

ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตงั จึงส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายและปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ดงัจะกล่าวต่อไปนี 

1. ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย

การสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.  2554 เนืองจากการทีรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้หอ้าํนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตงัในการมีอาํนาจ

หน้าทีในการสืบสวนสอบสวนเพือแสวงหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชีขาดปัญหาหรือข้อโต้แยง้ 

ทีเกิดขึนเกียวกบักฎหมายการเลือกตงั อีกทงัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ยงัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตงัตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลนัเมือมีกรณี 
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ผูมี้สิทธิเลือกตงั ผูรั้บสมคัรรับเลือกตังหรือพรรคการเมือง ซึงมีสมาชิกสมคัรรับเลือกตงัในเขต

เลือกตงัใดเลือกตงัหนึง คดัคา้นว่าการเลือกตงัในเขตเลือกตงันันเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย นอกจากนีคณะกรรมการการเลือกตงัยงัอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงัในการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงั

ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 โดยระเบียบดงักล่าวเป็นการกาํหนด

วิธีการร้องเรียนและการพิจารณาวินิจฉยัเรืองร้องเรียน 

จากการศึกษา พบว่า การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตงัในการบงัคบัใชร้ะเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 เป็นการ

กระทาํทีขัดกับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและไม่สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เนืองจาก การบงัคบัใชก้ฎของคณะกรรมการการเลือกตงัอนัมี

เนือหาทีส่งผลทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด เป็นการ

กระทําทีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ทีกาํหนดให้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะตอ้งมีการดาํเนินการกระบวนการ

ยติุธรรมทีรวดเร็ว เป็นธรรม และเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย ดงันัน การทีคณะกรรมการการเลือกตงัออกกฎ 

ทีมีเนือหาไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัและยงัมีเนือหาไม่

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

จึงเป็นการกระทําทีส่งผลทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้กฎซึงขัดกับ

รัฐธรรมนูญ อีกทงัการกระทาํดงักล่าวของคณะกรรมการการเลือกตงัส่งผลเสียต่อการคุม้ครองสิทธิ

ของผูมี้ส่วนได้เสียทีเกียวกับคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และยงัส่งผลเสีย 

ต่อวตัถุประสงคข์องกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์เพือทาํให้กระบวนการการเลือกตงัมีความโปร่งใส 

สุจริต และเทียงธรรมนนัเอง 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินในประเทศไทย เนืองจาก ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการออกกฎทีมีลกัษณะเพือเป็นการ

ระงับข้อพิพาททีเกียวข้องกับคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยกฎดังกล่าวคือ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 แต่ในประเทศไทย

กลบัมิไดมี้การตรากฎหมายทีเกียวขอ้งในเรืองการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินโดยตรง ส่งผลใหป้ระเทศไทยเกิดปัญหาทีเกียวกบัการไม่มีบทบญัญติัในเรืองการระงบั

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัและในบางกรณียงัเกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีลกัษณะหรือ

วตัถุประสงคเ์พือการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัดงัจะกล่าวต่อไปนี 
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ประเด็นแรก ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 เนืองจาก นบัตงัแต่มีการบงัคบัใชร้ะเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตังเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ในประเทศไทยนัน 

คณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดยงัไม่สามารถบังคับใช้กฎดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ในการตรากฎได ้แมแ้ต่กรณีเดียว เนืองจากเนือหาของกฎดงักล่าวทีมีวตัถุประสงค ์

เพือขจัดความแตกแยกในชุมชน และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอนัเป็นเหตุมาจากการร้องเรียนและ 

ร้องคดัคา้นการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสาํคญัผดิในขอ้กฎหมายหรือ

สาํคญัผดิในขอ้เท็จจริง อนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและขาดความสามคัคีของสังคมและส่วนรวม 

แต่ในทางข้อเท็จจริง จะเห็นได้ว่า เกิดข้อบกพร่อง และข้อจาํกัดในการบังคับใช้กฎดังกล่าว  

หลายประการ ได้แก่ เนือหาของกฎให้อาํนาจกับคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัด 

ใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการกาํหนดว่าจะบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวหรือไม่ อีกทงักฎดงักล่าว 

ยงัไม่มีการกาํหนดขนัตอนทีเกียวข้องกบัการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน ตลอดจนเนือหาของกฎดงักล่าวยงัไม่มีการกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรวมใน

การแก้ปัญหาเกียวกับการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงั ดงันันจะเห็นได้ว่าปัญหาทีเกิดจากการ

บงัคบัใชก้ฎดงักล่าวจึงเป็นปัญหาสาํคญัทีกระทบต่อความสงบของสงัคมและการอยูร่่วมกนัของคน

ในสงัคม 

นอกจากนี การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัจึงเป็นการกระทาํที

ขดักบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน เนืองจากการทีกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงั

ว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 มิไดก้าํหนดกระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนมิได้กาํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ร่วมกับรัฐเพือระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จึงส่งผลทาํให้เกิด

ปัญหาความแตกแยกทางสังคมทีมีผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย และเกิดปัญหาเกียวกับ 

การร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัจากการจดัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหาร

ทอ้งถินทีเกิดขึนเป็นจาํนวนมาก อีกทงัส่งผลทาํให้มีผลกระทบต่อคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินทีจะต้องขึนสู่ศาลอุทธรณ์คดีเลือกตงัทอ้งถินเป็นจาํนวนมาก และยงักระทบต่อการ

พฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และเกิดความเสียหายต่อชุมชนหรือทอ้งถินทีมีการเลือกตงั

นนัเอง 

ประเด็นสอง ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการไม่มีบทบญัญติัในเรืองการระงบัขอ้พิพาท

ทางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เนืองจาก ในปัจจุบนัแนวคิด

เกียวกบัการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในประเทศไทยไดเ้ริมเกิดขึนหลงัจาก 
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มีการจดัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินในอดีตทีผ่านมา และหลงัจากมีการ

เลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถิน ไดมี้การร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัเป็น

จาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสําคญัผิดในขอ้กฎหมายหรือสําคญัผิดในขอ้เท็จจริง  

จึงก่อใหเ้กิดความแตกแยกในชุมชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายขาดความสามคัคีทีจะร่วมกนัพฒันาสังคม

โดยส่วนรวม ซึงจากข้อเท็จจริงปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับ 

การเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินและผูบ้ริหาร

ทอ้งถินจะมีการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายเพือให้คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจหน้าทีในการ

จดัการเลือกตงั รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตงัยงัอาศยัอาํนาจตามกฎหมายต่าง ๆ เพือทาํหน้าที

เป็นองคก์รกลางในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาดคดีทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงัขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตังมีว ัตถุประสงค์เพือต้องการระงับ 

ขอ้พิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยการอาศยัอาํนาจตาม

กฎหมายในหลายฉบบั แต่ในทางปฏิบติักลบัไม่มีการกาํหนดบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการระงับ 

ขอ้พิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัโดยตรง แต่เมือพิจารณากฎทีใกลเ้คียงในเรืองการระงบัข้อ

พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ก็มีการกาํหนดกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ซึงกฎดงักล่าวมีเนือหาเป็นการกาํหนด

วตัถุประสงคเ์พือการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั แต่กฎดงักล่าวก็มิสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ดงันัน 

อาจจะกล่าวไดว้่าการระงบัขอ้พิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน

ประเทศไทย จึงยงัมิสามารถบงัคบัใชห้รือมีผลบงัคบัใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบติัไดจ้ริง 

อยา่งไรก็ตาม การทีประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดเนือหาหรือบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบั

การระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จึงส่งผล

เสียต่อการเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย และยงัส่งผลกระทบต่อชุมชน 

สงัคม ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิน เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตงัที

อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัของกฎหมายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

หรือไม่สามารถทาํตามวตัถุประสงคข์องบทบญัญติัทีใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตงั ดงันัน 

ปัญหาทางกฎหมายดงักล่าวจึงมีผลกระทบต่อความสามคัคีของคนในสงัคม ชุมชน และทอ้งถินของ

ตน ตลอดจนปัญหาดงักล่าวยงัเป็นตนเหตุสาํคญัทีนาํไปสู่ความแตกแยกของประชาชนทุกคนใน

ประเทศไทย นนัเอง 

ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจทีจะศึกษาทฤษฎีทีเกียวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิด หลกัการทีเกียวกับการระงับข้อพิพาทในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือหาแนวทางทีจะนาํมาเป็นแบบอย่างในการแก้ไข
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ปัญหาทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศไทย

ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกบัการระงบัข้อพิพาทในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนศึกษาทฤษฎีเกียวกับการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. เพือศึกษากฎหมายทีเกียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน ของต่างประเทศและประเทศไทย 

3. เพือศึกษาปัญหาทางกฎหมายทีเกิดจากกระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศไทย 

4. เพือศึกษาหาแนวทางเกียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินทีถูกต้องตามหลกัทฤษฎี ตลอดจนเพือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมาปรับใชก้บัประเทศไทย 

 

1.3  สมมุตฐิานของการศึกษา 

นับตงัแต่มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 นัน  

ไดก้ารกาํหนดอาํนาจหน้าทีแก่คณะกรรมการการเลือกตังในการมีอาํนาจหน้าทีในการสืบสวน

สอบสวนเพือแสวงหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึนเกียวกบักฎหมาย

การเลือกตงั และยงัได้กาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตังต้องดาํเนินการสืบสวนสอบสวน 

โดยพลนัเมือมีการร้องคดัคา้นว่าการเลือกตงันันเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยคณะกรรมการการเลือกตังยงัอาศยัอาํนาจตามพระราชบัญญัติในการออกกฎ คือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 และ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ซึงการบงัคบัใชร้ะเบียบ 

ทงัสองฉบบัของคณะกรรมการการเลือกตงั เกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎ ทีขดัต่อหลกัทฤษฎี

การคุ้มครองสิทธิ ในบางกรณีการบังคับใช้กฎดังกล่าวยงัไม่สอดคลอ้งต่อวตัถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัติและยงัไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ส่งผลทาํให้หลงัจากมีการบงัคับใช้กฎในประเทศไทยจึงเกิดปัญหาทีเกียวกับ 

การระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามมา ดงันนั ประเทศไทยจึงควร

มีการยกเลิกกฎทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัทีมีปัญหา และมีการตราพระราชบญัญติั
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ทีเกียวกับการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน โดยการนําแนวคิด 

หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินมาปรับใชใ้นประเทศไทย เพือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในประเทศไทยไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนศึกษาทฤษฎีเกียวกบัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมี

ส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายทีเกียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ของต่างประเทศและประเทศไทย เพือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ทางกฎหมายทีเกียวกับกระบวนการระงบัข้อพิพาทในคดีเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกบัประเทศไทยต่อไป 

 

1.5  วธิีดําเนินการศึกษา 

ดาํเนินการศึกษาโดยการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ 

ทางกฎหมาย บทความ เอกสารการวิจยั เวปไซด์ ทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กฎหมาย 

ทีเกียวขอ้งกบัการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือนําขอ้มูล 

มาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทงัเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 

1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนศึกษาทฤษฎีเกียวกับการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ทาํใหท้ราบถึงกฎหมายทีเกียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ของต่างประเทศและประเทศไทย 

3. ทาํให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายทีเกิดจากกระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศไทย 

4. ทําให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกับกระบวนการระงับ 

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างถูกต้อง เพือให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ทีเกิดขึนในประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกต้ัง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของหลายทฤษฎี จากการศึกษาผูเขียนพบวา การระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หากจะดําเนินการระงับขอพิพาทใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ นั้น ควรจักตอง
ไดศึกษาถึง หลักสิทธิและเสรีภาพ สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน วิธีการระงับขอพิพาท 
ในรูปแบบตาง ๆ หลักการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการระงับ 
ขอพิพาทในคดีเลือกตั้ง ซ่ึงผูเขียนจะไดกลาวดังตอไปนี้ 

 
2.1  หลักสิทธิและเสรีภาพ 

2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ1 
           1)  ความหมายของ “สิทธิ” 

“สิทธิ” ตามความหมายท่ัวไป หมายถึง “อํานาจท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคล
ในอันท่ีจะเรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทําอยางใดอยางหน่ึง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืนดวย2 
แต “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” นั้นถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” (das subjective oeffentliche 
Recht) หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแก
ปจเจกบุคคลในอันท่ีจะทําการใดหรือไมกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวได
กอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรอง
ดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ยัง
หมายรวมถึง การใหหลักประกันในทางหลักการ (die institutionellen Garantien) ซ่ึงหมายถึงการมุง

                                                                          
1 บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2552).  หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญ.หนา 48 
2 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2538). สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.หนา 21 
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คุมครองตอสถาบันในทางกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง3 เชน มุงคุมครองกรรมสิทธ์ิ หรือเสรีภาพ
ทางวิชาการ เปนตน ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ 
และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิท่ีผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหลายท่ีจะตองใหความเคารพ 
ปกปอง และคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกลาว เพื่อใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 

ตามความเห็นของ Pieroth และ Schlink เห็นวา การใหความหมายสิทธิและเสรีภาพ
ตามท่ีเยอรมันเรียกวา สิทธิข้ันพื้นฐาน (Grundrechte) นั้นอาจใหความหมายได 2 นัย 

ก. นัยแรก สิทธิข้ันพื้นฐานเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่มีอยูกอนท่ีจะมีรัฐเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของปจเจกบุคคลดังกลาวเปนเง่ือนไขอันชอบธรรมท่ีกอใหเกิดรัฐข้ึน ดวยเหตุนี้สิทธิ
ในเสรีภาพและสิทธิในความเสมอภาคจึงผูกพันและเปนขอจํากัดของการใชอํานาจรัฐ 

ข. นัยท่ีสอง สิทธิข้ันพื้นฐานรวมเปนสิทธิท้ังหลายซ่ึงตกไดแกปจเจกบุคคลมิใชใน
ฐานะท่ีเปนมนุษย แตหากไดรับสิทธิเชนนั้นเพราะเปนสวนหนึ่งของรัฐหรือเปนสมาชิกของรัฐโดย
สิทธิเหลานั้นไมไดอยูโดยไมมีรัฐ หากแตสิทธิท้ังหลายน้ัน บุคคลลวนไดรับไปจากรัฐท้ังส้ิน 

ความหมายของสิทธิและเสรีภาพท้ังสองน้ันตางมีลักษณะรวมกันและมีขอแตกตางกัน 
เพราะแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาตินั้น เห็นวาเสรีภาพและความเสมอภาคมีอยูกอนที่จะมี
สังคมและรัฐ ซ่ึงในท่ีนี้มิไดมีความเขาใจผิดวา มนุษยไมสามารถอาศัยอยูไดโดยปราศจากสังคมและ
ปราศจากรัฐ แตการมีอยูกอนของสิทธิและเสรีภาพกอนท่ีจะมีรัฐนั้น ตามแนวความคิดดังกลาวเห็น
วาเปนความจําเปนท่ีรัฐจะตองอธิบายใหเหตุผลในการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาว ความหมาย
ของสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีมีอยูกอนรัฐยอมมีความหมายวาการใชสิทธิดังกลาวไมจําเปนตองอธิบายให
เหตุผลตอรัฐแตอยางไร แตในทางตรงกันขามหากรัฐจะจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวรัฐจะตอง
อธิบายใหเหตุผลในการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานนั้น สําหรับพัฒนาสิทธิของประเทศเยอรมันนั้น 
ยอมรับหลักการดังกลาว 

Pieroth และ Schlink ไดใหความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายท่ัวไปวา หมายถึง
สิทธิของปจเจกบุคคลอันเปนสิทธิผูกพันตอรัฐ สิทธิข้ันพื้นฐานเหลานี้เรียกรองการใหเหตุผลจาก
รัฐในกรณีท่ีจะมีการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาว ในกรณีนี้ยอมถือวาสิทธิข้ันพื้นฐานมีอยูกอนรัฐ4 

ความเห็นของ Albert Bleckmann เห็นวาการใหความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานอาจให
ความหมายได 2 ลักษณะคือ สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายทางเทคนิคกฎหมายและสิทธิข้ันพื้นฐาน
ในความหมายโดยแท 

                                                                          
3 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 49 
4 Albert Bleckmann, Staatsrecht II – Die Grundrechte, 4. Alfl, 1977, S. 85 
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ก. สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายในทางเทคนิคกฎหมาย (die Grundrechte in 
rechtstechnischen Sinne) การใหความหมายในความหมายนี้หมายถึงการนิยามศัพท ซ่ึงการนิยาม
ศัพทเหลานี้จะเช่ือมโยงไปสูผลของกฎหมาย ซ่ึงในกรณีของสิทธิข้ันพื้นฐานยอมหมายความวาผล
ของกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะนํามาใชเปนกรณีท่ีเปนเร่ืองของสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมาย
ท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงหมายถึงเง่ือนไขในสวนองคประกอบของกฎหมายน่ันเอง 

ข. สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายโดยแท (in einem reinen Ordnungssinn) การให
ความหมายในความหมายโดยแท เปนการใหความหมายโดยไมคํานึงถึงผลในทางกฎหมายแตอยาง
ใด การใหความหมายในความหมายน้ีจะตองทําความเขาใจความหมายของสิทธิข้ันพื้นฐาน จากคํา
สอนวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานท่ัวไป ซ่ึงหมายถึงปทัสถานของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกําหนดความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ 

2)  ความหมายของ “เสรีภาพ” 
เสรีภาพ หมายถึง สภาพการที่บุคคลมีอิสระในการกระทําอยางใดอยางหน่ึงตามความ

ประสงคของตน อํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําการหรือไมกระทําการ
ใดอันเปนอํานาจท่ีเหนือตน ความแตกตางระหวางสิทธิและเสรีภาพจึงอยูท่ีวา สิทธิเปนอํานาจท่ี
บุคคลเรียกรองใหผูอ่ืนกระทําการหรือละเวนการกระทําอันใดอันหนึ่ง แตในขณะท่ี เสรีภาพนั้น
เปนอํานาจท่ีบุคคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําจากบุคคลอ่ืน เสรีภาพจึงไม
กอใหเกิดหนาท่ีตอบุคคลอ่ืนแตอยางใด 

แตกรณีท่ีอาจทําใหเกิดความสับสนคือ กรณีของ สิทธิในเสรีภาพ กลาวคือโดยลําพัง
ของเสรีภาพนั้น ไมกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืน เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซ่ึงบุคคลยอมมี
เสรีภาพในการท่ีจะนับถือศาสนาหรือไมนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ในแงนี้มิไดกอใหเกิดหนาท่ี
แกบุคคลอ่ืนแตอยางใด แตหากกลาววา “สิทธิในเสรีภาพ” นั่นหมายความวาบุคคลนั้นยอมมีสิทธิท่ี
จะใชเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองในความหมายนี้ ยอมกอใหเกิดความผูกพันตอบุคคลอื่น 
กลาวคือบุคคลยอมมีหนาท่ีท่ีจะไมไปละเมิดการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น  

กลาวโดยสรุป “เสรีภาพ” ยอมกอใหเกิดหนาท่ีแกผูอ่ืนท่ีจะไมเขามารบกวนการใช
อํานาจในการกระทําการหรือไมกระทําการของบุคคลน้ัน 
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2.1.2  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
หลักนิติรัฐมีความเก่ียวพันกันอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freilheitsrecht) 

และสิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitsrecht)5 ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมรับหลักความ
เปนอิสระของปจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคล
นั้น ดังนั้น เพ่ือเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละบุคคล  
รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิ
และเสรีภาพของปจเจกบุคคลโดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายซ่ึงผานความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใหความเห็นชอบแลว
เทานั้นจึงจะสามารถกระทําได ดังนั้เพื่อเปนการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรีภาพของปจเจก
บุคคลมิใหถูกละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลักการตางๆ ไวมากมาย เชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit und Einzelfallverbot) การกําหนดใหระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจํากัด
สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ จ ะ ก ร ะ ทบก ร ะ เ ทื อ นส า ร ะ สํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ มิ ไ ด
(Wesengehaltagarantie) และหลักประกันท่ีสําคัญคือหลักประกันการใชสิทธิในทางศาล 
(Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิในทางศาลแกปจเจก
บุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันท้ังหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิ                   
แกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทําของรัฐ เพื่อใหองคกรศาลซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความเปนกลาง
เขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐท่ีถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของ                      
ปจเจกบุคคล6 

หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนหลักยอยของหลัก 
นิติรัฐอีกหลักหนึ่ง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายตางตองยอมรับความเปนอิสระของปจเจก
บุคคลในการท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนไปตามความมุงประสงคของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น เพ่ือ
ความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละคน รัฐจึงตองใหความเคารพตอ
แดนของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายซ่ึงผานความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนใหอํานาจ
กระทําการดังกลาว 

                                                                          
5 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม .หนา 26. 
6 บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2545).  การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ , รวมบทความกฎหมาย

มหาชน (Online,Availble URL;http//www.pub-law.net.com) หนา.6 
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สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนชาวไทยอยางชัดแจงและโดยปริยาย ดังตอไปนี้ 

(1) สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 3 ตั้งแต

มาตรา 26 ถึงมาตรา 69 จากการที่รัฐเสรีประชาธิปไตยจัดทํารัฐธรรมนูญของตนโดยไดรับแรง
บันดาลใจจากลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) โดยสอนวา มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมจะปรากฏตัวออกมาใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในรูปของ
ความสามารถของมนุษย ในอันท่ีจะกําหนดชะตากรรมของตนไดดวยตนเอง (Self – 
Determination) อนึ่ง มนุษยแตละคนจะมีความสามารถเชนวานี้ไดอยางแทจริงก็ตอเม่ือแตละคนมี 
“แดนแหงเสรีภาพ” (Sphere of Individual Liberty) ภายในแดนแหงเสรีภาพนี้ แตละคนจะคิดหรือ
กระทําการใด ๆ ก็ไดอยางอิสระปลอดจากการแทรกแซงตามอําเภอใจของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของผูปกครอง ดังนั้น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย ทุกรัฐจึงไดบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพดานตาง ๆ ใหแกราษฎรเพื่อใหราษฎรแตละคนใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นพัฒนา
บุคลิกภาพแหงตนท้ังทางกายและทางจิตใจไดตามปรารถนา สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไวใหแกราษฎรนี้อาจจําแนกออกเปนประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังได
กลาวมาแลวขางตน เชน จําแนกตามวัตถุ หรือเนื้อหาแหงสิทธิและเสรีภาพ และจําแนกตามอาการ
ใชสิทธิและเสรีภาพ  

(2) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไว และหลักการดังกลาวไดถูกนํามาบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติหลักการสําคัญเพื่อ
สงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพนั้น เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด  

โดยปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ คือ  
ก) การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
ข) ความเสมอภาค  
ค) สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  
ง) สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียงและความเปนอยูสวนตัว 
จ) ความคุมครองจากขอสันนิษฐานในคดีอาญาวาไมมีความผิด  
ฉ) ความคุมครองท่ีจะไมถูกบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง 
ช) เสรีภาพในเคหสถาน  
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ซ) เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู  
ฌ) เสรีภาพในการส่ือสาร  
ญ) เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิทางศาสนา  
ฎ) เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของตน  
ฏ) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ 

การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน  
ฐ) เสรีภาพในทางวิชาการ  
ฑ) เสรีภาพในการศึกษาอบรม  
ฒ) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ  
ณ) เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคกร

เอกชน หรือหมูคณะอ่ืน  
ด) สิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม  
ต) เสรีภาพในพรรคการเมือง  
ถ) สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน การสืบมรดก และการไดรับคาเวนคืน  
ท) เสรีภาพในการประกอบกิจกรรม หรือประกอบอาชีพและการแขงขัน โดยเสรี  
ธ) ความคุมครองท่ีจะไมถูกเกณฑแรงงาน  
น) สิทธิรับการรักษาพยาบาล  
บ) สิทธิเด็กและเยาวชน  
ป) สิทธิคนชราอายุเกิน 60 ป  
ผ) สิทธิผูพิการหรือทุพพลภาพ  
ฝ) สิทธิท่ีจะรวมกับชุมชนในการบํารุงรักษาและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี  
พ) สิทธิฟองหนวยงานของรัฐใหปฏิบัติหนาท่ีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ฟ) สิทธิผูบริโภค  
ภ) สิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ  
ม) สิทธิไดรับขอมูลในกิจกรรมท่ีจะมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย

คุณภาพชีวิต  
ย) สิทธิไดรับขอมูลในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง  
ร) สิทธิในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข  
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ล) สิทธิในการฟองหนวยราชการ  
ว) สิทธิในการตอตานการลมลางของระบอบประชาธิปไตย 
เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  

แลวพบวา มีบทบัญญัติใหประชาชนชาวไทยไดรับความคุมครองในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซ่ึงสอดคลองกับการใหประชาชนไดมีสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ โดยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีในหลาย
ลักษณะ ไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย7 เสรีภาพในการนับถือศาสนา8เสรีภาพใน
เคหสถาน9 สิทธิของประชาชนในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ10 รวมถึงสิทธิของชุมชนทองถ่ิน11 

กลาวโดยสรุปหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ถือวาเปนหลักพ้ืนฐานสําคัญของหลัก
นิติรัฐ ท้ังนี้เพราะถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระทํา
ของรัฐท้ังหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษยนั้น
เปนเปาหมายการดําเนินการของรัฐ มนุษยมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการดําเนินการของรัฐ การดํารง
อยูของรัฐยอมดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ ดวยเหตุนี้สิทธิและเสรีภาพจึงเปน
รากฐานท่ีสําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดระบบนิติรัฐ รวมท้ังประเทศไทย 

2.1.3  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญเปนเคร่ืองมือในการปกครองและกําหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ โดยการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎขอบังคับ 
ประกาศใด ๆ นั้นจะขัดหรือแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได ซ่ึงบัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 ในการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับนั้น เนื้อหาสาระของกฎหมายอาจมี
บทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ซ่ึงกรณีดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคหน่ึง วา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และวรรคสาม ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติวรรคหน่ึงและ

                                                                          
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 32. 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 37. 
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 33. 
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 41. 
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 66. 

DPU



15 

วรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดวย  
 ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว แยกพิจารณาได 2 ประการ 
 1) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติกฎหมาย 

หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายนี้ เปนการนําหลักประชาธิปไตยมาสัมพันธกับหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน กลาวคือ กฎหมายที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีไดรับความเห็นชอบจากองคกรตัวแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย กฎหมายท่ี
จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นจึงเปนกฎหมายท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวจึงเปนการแสดงออกถึงลักษณะรวมกันของหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติรัฐ หรือหาก
พิจารณาจากหลักเง่ือนไขของรัฐสภา ซ่ึงหมายความวา การกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
นั้น องคกรนิติบัญญัติจะตองพิจารณากําหนดโดยองคกรนิติบัญญัติเอง องคกรนิติบัญญัติไมอาจ
มอบอํานาจในการกําหนดเร่ืองดังกลาวใหองคกรอ่ืนเปนผูกําหนดได และกรณีการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถือวาเปนสาระสําคัญท่ีองคกรนิติบัญญัติจะตองพิจารณา
กําหนดเอง จะมอบอํานาจใหองคกรออกกฎหมายลําดับรองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไมได 

2) กรณีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดเง่ือนไขไวเปนการเฉพาะ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพใน
กรณีนี้จะตองอยูภายในขอบเขตของเง่ือนไขเฉพาะน้ัน ๆ  

ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววา เง่ือนไขการจํากัดสิทธิและเสรีภาพมี 2 เง่ือนไขท่ัวไป 
และเง่ือนไขเฉพาะ เง่ือนไขทั่วไปคือ กรณีท่ีสิทธิและเสรีภาพอาจจํากัดไดโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายธรรมดา กับเง่ือนไขเฉพาะคือ กรณีท่ีสิทธิและเสรีภาพอาจจํากัดไดเม่ือเปนกรณีท่ีเขา
เง่ือนไขตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดเทานั้น ซ่ึงกรณีนี้หมายความวา การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
นั้น ๆ จะกระทําไดเฉพาะตามขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 กําหนดวาการจํากัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได12 เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได ตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง โดยกฎหมายตาม

                                                                          
12  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550. มาตรา 29.  
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วรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจใน 
การตรากฎหมายนั้นดวยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคสอง โดยบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย 
โดยอนุโลม ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคสาม  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดหลักการในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพ กรณีท่ีตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ัน ใช
บังคับเฉพาะกับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎเทานั้น ไมรวมไปถึงขอบังคับท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยมีหลักการท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้13  
 1) หลัก คือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได  
 2) ขอยกเวน คือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาท่ี
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  
 3) กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น ตองมีผลเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจงและตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย  
 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได คือกฎหมาย กฎหมายในความหมายของ
รัฐธรรมนูญหมายถึง กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติหรือเทียบเทาไดแก
กฎหมายท่ีตราข้ึนในรูปแบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 138 และมาตรา 139 
พระราชบัญญัติตามมาตรา 142 และมาตรา 143 ท่ีพระมหากษัตริยทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภาและพระราชกําหนดซ่ึงมีผลใชบังคับเชนพระราชบัญญัติตามมาตรา 184 และ
มาตรา 186 14 และกฎหมายอ่ืนท่ีมีศักดิ์ของกฎหมายในระดับเดียวกัน เชน ประกาศคณะปฏิวัติ 
สําหรับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอบัญญัติทองถ่ินท้ังหลาย แมส่ิงเหลานั้น
จะมีผลบังคับตอประชาชนเพราะเปนกฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทกฎหมาย แตใน
รูปแบบไมถือวาเปนกฎหมายตามความหมายในรัฐธรรมนูญเพราะไมไดบัญญัติ ข้ึนโดย
พระมหากษัตริยดวยคําแนะนําและความยินยอมของรัฐสภาอันเปนผูแทนปวงชน  ท้ังใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงไว

                                                                          
13  มานิตย  จุมปา  (2555).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. หนา 124. 
14 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง. (2555). คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. 

หนา 101 
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ซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไมขัดตอกฎหมาย แสดงไดวาพระราชกฤษฎีกา
ไมใชกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ และดวยเหตุท่ีพระราชกฤษฎีกาไมใชกฎหมาย แต
เปนกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายจึงขัดตอรัฐธรรมนูญไมได รวมถึง
ระเบียบก็มิใชกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ไมอาจตราข้ึนมาเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลท่ีรับรองไวโดยรัฐธรรมนูญได เชน ไมอาจออกระเบียบโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตัดสิทธิของบุคคลท่ีไมไปทําหนาท่ีเลือกตั้งได เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 มาตรา 68 กําหนดใหผูไมไปทําหนาท่ีเลือกตั้งตองเสียสิทธิตามที่ “กฎหมาย” 
กําหนด “กฎหมาย” ในท่ีนี้คือ กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ จึงไมอาจออกระเบียบมาตัด
สิทธิของผูไมไปทําหนาท่ีเลือกตั้ง (คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 15/2541)15 

 
2.2  สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยมาต้ังแต  
ป พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบันมากกวา 70 ปแลว แตตลอดระยะเวลาของการเปนประชาธิปไตยท่ีผาน
มานั้น มีการเบียดแทรกของการเปนเผด็จการเปนระยะ ๆ และบางคร้ังดํารงอยูตอเนื่องเปนเวลานาน  
มีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งโดยกลุมบุคคลตาง ๆ โดยอางความเดือดรอนของประชาชนและ
การไมเปนประชาธิปไตย ทําใหในอดีต ประชาชนชาวไทยแทบมิไดเขาไปมีบทบาทหรือไมมี 
สวนรวมในทางการเมืองแตอยางใด อํานาจสวนใหญตกอยูในกํามือของกลุมบุคคลบางกลุม 
และอยูท่ีฝายบริหารและขาราชการชั้นผูใหญ อํานาจทางการเมืองท่ีประชาชนไดรับเปนเพียง 
การมีสิทธิเลือกตั้งเทานั้น และบางครั้งการเลือกตั้งดังกลาวก็ยังมีขอสงสัยในความบริสุทธ์ิยุติธรรม
อีกดวย16 แนวคิดการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตย ทําใหเกิดองคกรอาสาสมัครหลายองคกร
และทําใหเกิดกระบวนการเคล่ือนไหวท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของรัฐบาล และสถาบันท่ีมีอํานาจ
ตางๆ  อยางไรก็ดีภาคประชาชนและในสังคมมักอยูหางไกลจากกระบวนการตัดสินใจและหางไกล
จากความสนใจของผูมีอํานาจเพราะผูมีอํานาจมักตัดสินใจดวยตนเอง กลุมเหลานี้จะไมคอยประสบ
ความสําเร็จในการเคล่ือนไหวหากปราศจากกระบวนการทางประชาธิปไตย หลายประเทศท่ีมีการ
ปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยแตกลับมิไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน จึงไมคอยมีการ
ปรึกษาหารือประชาชนหรือแมแตผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

                                                                          
15 เลมเดิม.หนา.125. 
16การมีสวนรวมของประชาชน.  สืบคนเมื่อ 11 มิถุนายน 2557, 

จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=76066  
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การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองประเทศถือเปนรากฐานสําคัญ 
ของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เชนเดียวกับการปกครองในระดับทองถ่ินท่ีการมีสวนรวม
ของประชาชนก็มีความสําคัญอยางมากเชนกัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 จึงไดวางบทบัญญัติท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และส่ิงแวดลอม ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึนกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ินจัดอยูในหมวดท่ี 14 วาดวยการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี สามมาตราหลัก คือ มาตรา 285 วาดวยการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มาตรา 286 วาดวยเร่ืองการเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน และ
มาตรา 287 วาดวยเรื่องสิทธิการมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของประชาชน ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวไดเนนย้ําถึงหลักการกระจายและรับรองสิทธิของประชาชน
ในการมีสวนรวมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น ยังมีขอจํากัด
หลายประการท่ีทําใหประชาชนในทองถ่ินไมสามารถมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเต็มท่ีเนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิหรือวาง
เง่ือนไขการใชสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน 

การปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตยใหทุกกลุมมีสวนรวม (inclusive democracy practice) 
หรือประชาธิปไตยแบบพหุภาคี (pluralism democracy) เปนการสงเสริมใหเกิดความเปนธรรม 
เพราะประชาชนมุงหวังท่ีจะชักนําผูอ่ืนใหตระหนักถึงความเปนธรรม ความรูและสติปญญาของเขา 
และมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของพวกเขาและมีความเขาใจในเรื่องท่ีพวกเขาสนใจ อันนําไปสู
การเปล่ียนแปลงกระบวนการในท่ีสุด ซ่ึงท่ีผานมานักทฤษฏีทางดานประชาธิปไตยมักต้ังสมมติฐาน
วาการอภิปรายทางประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมควรเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความสนใจและทําความดี
รวมกัน โดยท่ีจริงแลวการเมืองตองเปนท้ังการแขงขันระหวางกลุมหรือปจเจกชนท่ีมีความสนใจ
และทําความดีรวมกัน โดยท่ีจริงแลวการเมืองตองเปนท้ังการแขงขันระหวางกลุมหรือปจเจกชนท่ีมี
ความสนใจและความเห็นท่ีขัดแยง ผูมีสวนรวมทางการเมืองมักเลือกเขาขางท่ีเขาสนใจและชวยกัน
สรางความสนใจรวมของสาธารณะอีกดวย 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory  Democracy) เกี่ยวของกับวิธีการกระจาย
อํานาจและทรัพยากรที่ไมเทาเทียมกันอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและวิธีการ
ท่ีประชาชนเหล านั้ น มี อิท ธิพลตอการตัด สินใจ ท่ี มีผลกระทบตอตน  ประชา ธิปไตย 
แบบมีสวนรวมจึงหมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินในไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย  
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แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพื่อทุก ๆ คนไดมีโอกาสที่จะมีอิทธิพล 
ตอกิจกรรมสวนรวม 

หลักการหรือองคประกอบสําคัญของคําวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม คือ การให
ประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และ 
การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ในระหวางประชาชนใหเทาเทียมกัน อันจะสงผลกระทบตอชีวิต                   
ความเปนอยูของประชาชน มีการเพ่ิมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีโครงสราง 
การทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได มีความโปรงใส และคํานึงถึงความตองการทรัพยากรของ 
ผูมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนมีท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสาร กระบวนการทางนโยบาย และกระบวนการยุติธรรมได 

เนื่องจากประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสําคัญโดยท่ีการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือ  
ผู มีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ  และเขารวมในกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีผลตอชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา 
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสาร 
ในระบบเปด กลาวคือ เปนการส่ือสารสองทาง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคี
ในสังคม ท้ังนี้ เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลด
คาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกท้ังชวย
หลีกเล่ียงการเผชิญหนาใน “กรณีท่ีรายแรงที่สุด” ชวยใหเกิดความนาเช่ือถือและความชอบธรรม
และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมท้ังเปนการพัฒนา
ความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน 

การมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืนและ
สงเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน หากมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็จะชวย
ใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งข้ึน 
อีกท้ังยังเปนการปองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายท่ีไมเหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ 
นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของประชาชนจะมี               
คนรับฟง อีกท้ังความตองการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรับการตอบสนอง 

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปาหมาย
โดยรวมเพื่อท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมาย
ของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ก็คือ  การใหขอมูลตอสาธารณชนและให
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สาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน การมีสวนรวมของประชาชนยังจัดเปนรูปแบบ
หนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนใน
ทองถ่ิน คือ ผูท่ีรับปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
ประชาชน ซ่ึงในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑในเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน 

โดยแทจริงนั้นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะไมสามารถกระทําไดใน 
ทุก ๆ ประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทางท่ัว ๆ ไปบางประการเก่ียวกับประเด็นท่ีควรใชกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชนประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 
การตัดสินใจและมีผลกระทบที่สําคัญ การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาคนอ่ืน  
การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของบางคนหรือกลุมคนท่ีมีอยูเดิม การตัดสินใจ 
ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีมีความขัดแยงอยูกอนแลว ความจําเปนเพื่อใหมีการสนับสนุนตอผลการ
ตัดสินใจ ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมข้ึนอยูกับความ
สนใจและประเด็นในการพิจารณา แตมีเง่ือนไขพื้นฐานในการมีสวนรวมวาประชาชนตองมี
อิสรภาพความเสมอภาพ และความสามารถในการเขารวมกิจกรรม  นอกจากนี้การมีสวนรวมตองมี
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย  ตองมีกิจกรรมเปาหมาย  และตองมีกลุมเปาหมาย ท้ังนี้เพื่อให
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การมีสวนรวมของประชาชน (Public  Participation) จึงเปนการกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น  ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการท่ีความหวงกังวล ความตองการและ
คานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนถูกรวมอยูในการตัดสินใจของรัฐและเอกชนเปนการส่ือสารสองทาง  
และเปนการมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงมีเปาหมายโดยภาพรวมของการตัดสินใจที่ดีกวาโดยท่ีไดรับ 
การสนับสนุนจากสาธารณชน 

2.2.1  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
ความหมายของการมีสวนรวมนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวตาง ๆ กัน

ดังท่ีไดรวบรวมเปนแนวคิด ดังนี้ 
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สมชิต ขันขวา กลาววา17 การมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดวยความต้ังใจโดยกระทําการงานดังกล าวในหวงเวลาและลําดับการท่ี                            
ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวะและเวลาท่ีเหมาะสมกับท้ัง กระทําการงานดังกลาว ดวยความรูสึก
ผูกพันใหประจักษวาเช่ือถือไววางใจได การมีสวนรวมเปนหัวใจของการเสริมสรางพลังการทํางาน
กันเปนกลุม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเสริมสรางและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา เพราะการมีสวนรวมทําใหผูเกี่ยวของ หรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณ และอุทิศตน
มากยิ่งข้ึน เพื่อการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา 

พจนี เทียมศักดิ์ กลาวถึงการมีสวนรวมวา18 การมีสวนรวมมีความสําคัญเพราะเปนการ
ทําใหทุกฝายไดเขามาเกี่ยวของใหทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะของ
กิจกรรมและการดําเนินชีวิตในชุมชน อยางมีศักดิ์ศรีและเทาเทียมกันในสิทธิอํานาจตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและรวมถึงเปนการลดการพึ่งพารัฐ อันเปนความสัมพันธตามแนวราบซ่ึงกอใหเกิด
การเรียนรูอยางกวางขวาง 

ธวัช สิทธิกิจโยธิน ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา19 หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคล 
กลุมคนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจการดําเนินงานโครงการ  
การแบงปนผลประโยชน และการประเมินโครงการพัฒนาดวยความสมัครใจโดยปราศจาก
ขอกําหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอก และเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน 
รวมท้ังมีอํานาจอิสระในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการพัฒนาใหกับสมาชิกดวย                        
ความพึงพอใจ และผูท่ีเขามามีสวนรวมมีความรูสึกเปนเจาของดวย 

องคการอนามัยโลก/ยูนิเซฟ (WHO/UNICEF) ใหความหมายการมีสวนรวม คือ20 การที่
กลุมของประชาชนกอใหเกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะกระทําการตัดสินใจใชทรัพยากรและมีความ
รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระทําโดยกลุมองคการสหประชาชาติเนนวา การมีสวนรวมของประชาชน
ตองมีความหมายครอบคลุมถึง (1) การท่ีประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน                            
จากโครงการพัฒนา (2) การที่ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ (3) การท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจตอกระบวนการพัฒนา 

                                                                          
17 สมชิต  ขันขวา. (2544).  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน.หนา 21. 
18 พจนี  เทียมศักด์ิ. (2543).  ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน.หนา 21. 
19 ธวัช  สิทธิกิจโยธิน. (2543).  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปา

ชายเลน ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. หนา 29. 
20 WHO/UNICEF.  (1978).  Report of the International Conference on Primary Health Care. p.49 
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ไพรัตน เตชะรินทร กลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง21 
การที่บุคคลเขามามีสวนรวมในกิจการใดกิจการหน่ึง โดยมากเปนกิจการของหมูคณะท่ีบุคคล                  
มีสวนไดเสียอยูดวย การทํางานเปนคณะทําใหเกิดความรูสึกวา ตนเองมีสวนรวมในงานของสมาชิก
และผูรวมงานแตละคนมีความสําคัญยิ่ง การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนาสังคม 

วเรวรรณ เถ่ือนนาดี ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา22 หมายถึงกระบวนการ
ทํางานท่ีบุคลากรในองคการมีสวนเกี่ยวของ การดําเนินงานขององคการทุกข้ันตอนความเขาใจ               
เต็มใจและสบายใจ เพ่ือใหงานบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกลุมตองการ และทําใหบุคลากรเหลานั้น            
เกิดความรูสึก รวมรู รวมรับผิดชอบ 

จากความหมายท่ีนักวิชาการไดใหไวขางตนสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ท้ังในการแกไขปญหาและปองกันปญหา โดยเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม รวมกําหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติตาม
แผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผล และรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ 
อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชน และเครือขายทุกรูปแบบในพื้นท่ี 
 อยางไรก็ดีในปจจุบันมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมท่ีทําใหเขาใจงายข้ึน                      
คือ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวม
เพื่อท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชน
แสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหา                        
เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกคน การมีสวนรวมของประชาชนยังจัดเปนรูปแบบหนึ่ง                     
ของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ินเพราะประชาชนในทองถ่ิน 
คือผูท่ีรูปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปน
การเปดกวางในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน ซ่ึงในแต
ละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน23 

2.2.2  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
ทฤษฎีการมีสวนรวม คือ ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ คนเรามีความ

ตองการท้ังกายและใจถามีขวัญดีผลกําไรก็จะสูงตามไปดวย แตถาขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ท้ังนี้

                                                                          
21 ไพรัตน  เตชะรินทร.  (2531).  การมีสวนรวมของชุมชน : นโยบายและกลวิธี.หนา 48. 
22 วเรวรรณ   เถื่อนนาดี .   (2544).   การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน.หนา 17. 
23ถวิลวดี บุรีกุล.  (2551).  การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ. หนา 5 
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เนื่องจากขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตาง ๆ นั่นเอง การสรางขวัญ
ใหดีตองพยายามสรางทัศนคติตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน 
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเม่ือใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึก
ในการรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีตอหนวยงานท้ังในสวนท่ีเปนขวัญสวนบุคคลและขวัญของกลุม24 

การมีสวนรวมเปนการท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ 
ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ มีสวนในการ
ควบคุมประเมินผลโครงการตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังเขามามีสวนในการระงับขอพิพาทดวย
ความหมายของการมีสวนรวมวามี 2 ลักษณะ คือ25 

1) การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหาการวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการการติดตามประเมินผล 
รวมท้ังรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ เปนตน 

2) การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและ               
พลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิด
กระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ
ไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาการเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ี
ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค 
เปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมมี 5 ทฤษฎี26 ดังนี้ 
(1) ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน (Mass Persuation) Maslow (อางถึงใน อคิน 

รพีพัฒน, 2527.: 7-8) กลาววา การเกล้ียกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียน เพื่อมุงใหเกิด
ความเชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการเกล้ียกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานและถาจะใหเกิดผลดีผูเกล้ียกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเร่ือง                    
ท่ีจะเกล้ียกลอมโดยเฉพาะในเร่ือง ความตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา

                                                                          
24 สุพัตรา คงขํา.  (2545).  ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานของคณะกรรมการการ

พัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดนนทบุรี.หนา 30-32. 
25 สํานักมาตรฐานการศึกษา,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย.  (2545).  ชุดการ

เรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน.หนา 114 
26 อคิน รพีพัฒน,ม.ร.ว.  (2527).  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.หนา 7-8. 

DPU



24 

ลําดับข้ันความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความตองการของคนจะเปนไปตามลําดับ                        
จากนอยไปมาก มีท้ัง หมด 5 ระดับ ดังนี้  

ก) ความตองการทางดานสรีระวิทยา (physiological needs) เปนความตองการข้ัน
พื้นฐานของมนุษย (survival needs) ไดแก ความตองการทางดานอาหาร ยา เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย 
ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ 

ข) ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ไดแก 
ความตองการที่อยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือ
ความม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 

ค) ความตองการทางดานสังคม (social needs) ไดแก ความตองการความรักความ
ตองการท่ีจะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

ง) ความตองการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ไดแก ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเร่ืองหนึ่งท่ีจะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการดานนี้เปนความ
ตองการระดับสูงท่ีเกี่ยวกับความม่ันใจในตัวเองในเร่ืองความสามารถและความสําคัญของบุคคล 

จ) ความตองการความสําเร็จแหงตน (self-actualization needs) เปนความตองการใน
ระบบสูงสุดท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะพัฒนา
ตนเองใหดีท่ีสุดเทาที่จะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางที่ดีท่ีสุด 

(2) ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) คนเรามีความ
ตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูงตามไปดวย แตถาขวัญไมดีผลงาน
ก็ต่ําไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากวา “ขวัญ” เปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตางๆ 
นั้นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ 
การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเม่ือใดก็ตามถา
คนทํางานมีขวัญดีจะ เกิดสํานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแกหนวยงานท้ังในสวนท่ีเปน
ขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังนั้นจะเปนไปไดวา “ขวัญ” ของคนเราโดยเฉพาะคนมี “ขวัญ” 
ท่ีดียอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดเชนกัน  

(3) ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) ปจจัยประการหนึ่งท่ีนําสูการมีสวน
รวม คือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึน หมายถึง ความรูสึกเปนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือ 
เนนคานิยมเร่ืองผลประโยชน สวนรวมของชาติมีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ 
จงรักภักดี ผูกพันตอทองถ่ิน  
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(4) ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางาน
ดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ เปาหมายหรือ วัตถุประสงครวมกัน ท้ังนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของ
การรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงคโดยท่ัวไปแลวผูนําอาจจะมีท้ังผูนําท่ีดีเรียกวา ผูนําปฎิฐาน 
(Positive leader) ผูนํา เคล่ือนไหวทํางานอยูเสมอ ท่ีเรียกวา ผูนําพลวัต (dynamic leader) และผูนํา
ไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรคท่ีเรียกวา ผูนํานิเสธ (negative leader) ผลของการใชทฤษฎีการสราง
ผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การสรางผูนําท่ีดียอมจะนําไปสูการมีสวนรวม                      
ในกิจกรรมตางๆ ดวยดีนั่น เอง 

(5) ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) การใช
ระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบแบบแผน                
เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีท่ีสุด                 
ในเร่ืองการใชบริหารเพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับ
ก็จะทํางานดวยความรักแตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐเพราะ
การใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวัง
ผลประโยชน  

ทฤษฎีการมีสวนรวมมีมากมาย อยางนอย 5 ทฤษฎีดังกลาวขางตน แตอยางไรก็ดี ทฤษฎี
การมีสวนรวม สามารถแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ 
 ก) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
 ทฤษฎีนี้เนนความเปนผูแทนของผูนํา และถือวาการมีสวนรวมในการเลือกต้ังหรือ 
ถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหหลักประกันกับการบริหารงานท่ีดี อยางไรก็ตาม
ทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางของสถาบันเพื่อเปนเคร่ืองมือในการใหผูตามเขามามีสวนรวม
เทานั้น เชน การเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกต้ังโดยลงคะแนนลับ จะเห็นไดวา การมีสวนรวมตามนัย
ทฤษฎีนี้มิไดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของบรรดาผูนําตาง ๆ ท่ีเสนอ
ตัวเขาสมัครรับเลือกตั้ง แตบรรดาผูตามน้ันเปนเพียงแคไมประดับเทานั้น 
 ข) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้ การมีสวนรวมไมไดมีวัตถุประสงคเฉพาะการเลือกต้ัง
หรือถอดถอนผูนําเทานั้น แตยังรวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบาย 
ยิ่งกวานั้นทฤษฎีนี้ยังมองวาการมีสวนรวมเปนการใหการศึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมือง
และสังคมที่มีความรับผิดชอบ และการไมยอมใหผูตามเขาไปมีสวนรวมนับไดวาเปนการคุกคาม
เสรีภาพของผูตามอีกดวย 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวมดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม
หมายถึงการท่ีประชาชนเกิดความรูสึกและความตองการวาเปนเจาของรวมกัน มีความเปนอิสระมี
อํานาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมรวมกัน สามารถจัดการแกไขปญหาและการพัฒนาไดดวยตนเอง 
และสามารถรวมพลังกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและความสามารถในการขยายพ้ืนท่ี
ตาง ๆ เปนตน 

2.2.4  ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 
 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน มีดังนี้27 
 1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณชนชวยใหเกิดการ
กระจางในวัตถุประสงค และความตองการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ไดเสมอ สาธารณชน
สามารถที่จะผลักดันใหเกิดการทบทวนขอสันนิษฐานท่ีปดบังอยูบอยคร้ังกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนกอใหเกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหมแทนวิธีการท่ีไดเคยใชกันมาในอดีต 
 2) การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเต็มรูปแบบมักจะส้ินเปลืองและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติการมีสวนรวมของ
ประชาชนต้ังแตตนสามารถที่จะลดคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงของประชาชนได 
 3) การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนสามารถท่ีจะสรางขอตกลงท่ีม่ันคง
และยืนยาว รวมท้ังเกิดการยอมรับระหวางกลุมข้ึน 
 4) การเพิ่มความงายตอการนําไปปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหบุคคลรูสึก
ถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และคร้ังหนึ่งเม่ือไดรวมตัดสินใจแลวยอมตองการที่จะเห็น            
ส่ิงนั้นไดถูกนําไปปฏิบัติ 
 5) การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาในกรณีท่ีรายแรงท่ีสุด กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนกอใหเกิดโอกาสท่ีคูกรณีจะแสดงความตองการของกลุมเขาและความหวงกังวลที่
ปราศจากความรูสึกท่ีเปนปฏิปกษ การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนสามารถลดการเผชิญหนา
กันอยางรุนแรงท่ีอาจเปนไปได 
 6) การดํารงไว ซ่ึงความนาเ ช่ือถือและความชอบธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เ ม่ือ                        
การตัดสินใจกอใหเกิดความขัดแยงก็ตองใชกระบวนการตัดสินใจซ่ึงโปรงใสและนาเช่ือถือ                  
ตอสาธารณชนและประชาชนมีสวนรวม 

                                                                          
27 ภัทราวุธ  มกรเวส.  (2553).  การมีสวนรวมของประชาชนในอํานาจตุลาการ. หนา 10 – 11. 

DPU



27 

 7) การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ผูมีสวนรวม               
ไมเพียงแตเรียนรูเนื้อหา แตเขายังไดเรียนรูกระบวนการตัดสินใจโดยองคกรสวนทองถ่ินของเขา
ควรจะเปนอยางไร และทําไมจึงตองตัดสินใจดังกลาว 

โดยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน  รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ               
การตัดสินใจของรัฐ  การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสารในระบบเปด กลาวคือ  
เปนการส่ือสารสองทาง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรร
ขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้เพราะ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจการลดคาใชจายและการสูญเสีย
เวลา เปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกท้ังชวยหลีกเล่ียงการเผชิญหนาใน 
“กรณีท่ีรายแรงท่ีสุด” ชวยใหเกิดความนาเช่ือถือและความชอบธรรม  และชวยใหทราบความหวง
กังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน  รวมท้ังเปนการพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิด
สรางสรรคของสาธารณชน 

การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกดาน
ของสังคมเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการพัฒนาชนบท แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ 
คือการมีสวนรวมเปนสิทธิ (Right) เปนเอกสิทธ์ิ (Privilege) ท้ัง สิทธิและเอกสิทธ์ิ ตองไดรับ                 
การเคารพและใหเกียรติไมถูกบังคับและครอบงํา มีความเปนประชาธิปไตย เปนการทํางาน                     
เปนกลุมเกิดผลของพฤติกรรมรวมกลุมแสดงพฤติกรรมในเร่ืองผลประโยชนของกลุมการเรียนรู          
จะเกิดข้ึนได ประชาชนตองสามารถเรียนรูได ถูกสอนได ถูกแนะนําได ไมทําเพื่อประโยชน                          
ของใครคนใดคนหน่ึงแตเปนการกระทําเพื่อผลประโยชนของชุมชนของตนเอง 
 
2.3  วิธีการระงับขอพิพาท 

เม่ือมีปญหาขอพิพาทเกิดข้ึน คูกรณีพิพาทยอมตองการท่ีจะไดรับการแกไขปญหา      
ขอพิพาทของตน ซ่ึงทางเลือกหนึ่ง คือ การนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาพิพากษาโดยศาล แตโดยท่ี
การพิจารณาพิพากษาของศาลมีข้ันตอนท่ีซับซอนยุงยากและใชระยะเวลานาน การหาวิธีการอ่ืน 
เพื่อระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนนอกจากการฟองศาลจึงเปนท่ีไดรับความสนใจ ท้ังนี้ เพื่อใหขอพิพาท
นั้นไดถูกระงับลงไดอยางรวดเร็ว และวิธีระงับขอพิพาททางเลือกอ่ืนดังกลาวก็พบวามีอยูหลายวิธี 
แตวิธีท่ีไดรับความนิยม มีดังนี้  
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2.3.1  การเจรจาตอรอง 
การเจรจาตอรอง (Negotiation) เปนการระงับขอพิพาทพ้ืนฐาน โดยคูกรณีพยายาม

พูดคุยปรับความเขาใจกัน ซ่ึงหากคูกรณีสามารถหาจุดท่ีท้ังสองฝายตางเห็นพองตองกันได ปญหา
จะจบลงและถือวา ไดมีการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแลว วิธีการนี้ถือเปนวิธีท่ีทําไดโดยงายท่ีสุด คือ 
สามารถทําท่ีไหน เม่ือใดก็ไดท่ีคูกรณีสะดวก28 ขอพิพาทจะถูกระงับลงอยางรวดเร็ว และ                           
เสียคาใชจายนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีระงับขอพิพาทอ่ืน อีกท้ังยังรักษาความลับ และรักษา
สัมพันธภาพอันดีระหวางคูกรณีได 

2.3.2  การอนุญาโตตุลาการ 
การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากคูกรณีตก

ลงกันอนุญาตใหบุคคลหรือคณะบุคคล นอกเหนือจากท่ีผูทําหนาท่ีผูพิพากษาของศาลตัดสินขอ
พิพาทนั้น และตัวบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหตัดสินขอพิพาทนั้นๆ เอง29 ซ่ึงโดยปกติ
คูกรณีจะเลือกบุคคลที่ตนเห็นวาเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีพิพาท และมี                            
ความเท่ียงธรรมมาทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดเปนไปโดยรวดเร็ว ตรงตาม
ความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการทางปฏิบัติ และปกติประเพณีในเรื่องนั้นๆ เม่ือ
อนุญาโตตุลาการ มีคําช้ีขาด (Arbitral award) ประการใดแลว ยอมมีผลผูกพันเปนยุติใหคูกรณีตอง
ปฏิบัติตามทันที หากไมปฏิบัติตาม คูกรณีฝายท่ีประสงคจะใหปฏิบัติตามคําช้ีขาดก็ตองดําเนินการ
ยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดตอไป ซ่ึงการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ มีความสะดวกรวดเร็วมากกวาการฟองรองขอใหบังคับตามสัญญาท่ัวไป 
เนื่องจากหลักเกณฑ ท่ีศาลใชในการตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคําช้ีขาดน้ัน 
กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง ซ่ึงกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคําช้ีขาดอาจถูก
ปฏิเสธการบังคับคอนขางมีอยูอยางจํากัดเพียงไมกี่กรณี30 

2.3.3  การไกลเกล่ียขอพิพาท 
การไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) เปนวิธีการที่มีความสลับซับซอนมากกวา                       

การเจรจาตอรอง เนื่องจากในวิธีการนี้ นอกจากคูกรณีท้ังสองฝายแลว ยังมีบุคคลท่ี 3 ทําหนาท่ีเปน

                                                                          
28 สรวิศ  ลิมปรังษี.  (2545).  อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหมกับการระงับขอพิพาท. หนา 4. 
29 พิชัยศักด์ิ  หรยางกูร.  (2540).  การอนุญาโตตุลาการ : ความรูเบื้องตนในทฤษฎี. รวมบทความ 

ขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาฎีกาเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ. เลม 2, กรุงเทพฯ :  
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. หนา 3.  

30 รัตนลักษณ  นาถนิติธาดา.  (2551).  การไกลเกล่ียคดีปกครองโดยศาลปกครอง. (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 5. 
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คนกลาง ซ่ึงมักจะเรียกวาเปน “ผูไกลเกล่ีย” หรือ “Mediator”31 โดยกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท
นั้น คูกรณีจะเจรจาตอรองกันโดยผูไกลเกล่ียจะเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําประสานความเขาใจ
ระหวางคูกรณี เพื่อใหบรรยากาศการเจรจาเปนไปในทางท่ีดี และสามารถหาวิธีการแกไขปญหาได 
ซ่ึงแมวาการไกลเกล่ียขอพิพาทจะมีข้ันตอนมากกวาการเจรจา แตยังมีความยุงยากนอยกวา                    
การฟองรองคดีตอศาล บรรยากาศในการไกลเกล่ียยังมีลักษณะความเปนกันเองมากกวา                      
การฟองรองคดี ซ่ึงหากคูกรณีตกลงเห็นชอบดวยกับขอเสนอของผูไกลเกล่ียก็ตองทําสัญญาใน
ลักษณะสัญญาประนีประนอมยอมความข้ึนตางหาก 

 
2.4  หลักการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

2.4.1  ความหมายและหลักการของการไกลเกล่ียขอพิพาท  
1)  ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
“การไกลเกล่ียขอพิพาท” หรือ “Mediation” คือ วิธีระงับขอพิพาทโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึง

เปนกลาง ทําหนาท่ีชวยเหลือเสนอแนวทางและหาทางออกท่ีคูพิพาทนาจะยอมรับและพึงพอใจ
ใหแกคูพิพาท โดยหากตกลงเห็นชอบดวยกับขอเสนอ ก็จะนาไปสูการตกลงประนีประนอมยอม
ความ ซ่ึงผูกพันใหคูพิพาทตองปฏิบัติตาม32 

“การไกลเกล่ียขอพิพาท” ในตางประเทศมีการกําหนดคํานิยาม ดังนี้  
Black’s Law Dictionary ใหคํานิยามของคาวา Conciliation ไววา  
(1) การยุติขอพิพาทในทางท่ีสามารถตกลงกันได  
(2) กระบวนการที่มีคนกลางเขามารับทราบขอพิพาทระหวางคูกรณีและหาหนทาง ให

ขอพิพาทนั้นไดรับการแกไข (สวนใหญมักใชกับการระงับขอพิพาทแรงงาน)  
J. Folberg และ A. Taylor (Mediation : Comparative Guide to Resolving Conflicts 

Without Litigation (San Francisco : Jossey-Bass Inc., 1984)) ใหคํานิยามของการไกลเกล่ีย                      
ขอพิพาทวา เปนกระบวนการท่ีคูกรณีโดยความชวยเหลือของคนกลาง แยกแยะประเด็นขอขัดแยง
อยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาทางเลือกตางๆ และสามารถยุติขอขัดแยงดวยความยินยอมพรอมใจ
และสนองตอบความตองการของท้ังสองฝาย 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไกลเกล่ีย” หมายความวา พูดจา 
ใหปรองดองกัน พูดจาใหตกลงกัน ลูบไล ทําใหเรียบรอย ทําใหมีสวนเสมอกัน 

                                                                          
31 สรวิศ  ลิมปรังษี. เลมเดิม. หนา 5. 
32 กองการตางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม. การไกลเกล่ียขอพิพาท (พิมพครั้งที่ 2) ฉบับ 

ไทย-อังกฤษ. หนา 1. 
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สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นจะประสบความสําเร็จลงท่ีการประนีประนอม                     
ยอมความ ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจถึงการประนีประนอมยอมความ ดังนี้ 

(ก) การประนีประนอมยอมความทางแพง มีบัญญัติไวในมาตรา 850 ถึงมาตรา 852  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วา “การประนีประนอมยอมความ” คือ สัญญาซ่ึงผูเปน
คูสัญญาท้ังสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนใหเสร็จไปดวยตางยอม                     
ผอนผันใหแกกัน33 ใจความสําคัญ คือ สัญญาประนีประนอมจะใชบังคับกับคูกรณีอีกฝายหน่ึงได
จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปน
สําคัญจึงจะฟองรองตอศาลได34 และผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ คือ การทําใหการ
เรียกรองซ่ึงแตละฝายยอมสละไดระงับลง และไดสิทธิใหมตามท่ีปรากฏในสัญญาประนีประนอม
ยอมความ35 

(ข) การประนีประนอมยอมความทางอาญา ตามกฎหมายอาญาจะกําหนดใหยอมความ
กันไดเฉพาะคดีอาญาในความผิดอันยอมความได ไมวาจะเปนในช้ันพนักงานสอบสวน อัยการ 
หรือศาล ผูเสียหายมีสิทธิระงับคดีโดยการยอมความไดทุกเวลากอนคดีถึงท่ีสุด  

(ค) การประนีประนอมยอมความทางปกครอง (La transaction en matiére 
administrative) 36 เปนวิธีการในการแกไขขอพิพาททางปกครองโดยไมใชวิธีการทางศาลโดยเปน
การตกลงระหวางประชาชนกับฝายปกครองโดยไมมีบุคคลท่ีสามเขามาเปนผูไกลเกล่ีย การ
ประนีประนอมยอมความทางปกครองเปนการทําขอตกลงข้ึนใหมอันเปนท่ียอมรับของคูกรณี โดย
การลดขอเรียกรองของแตละฝายใหแกกันและเปนการตกลงเพื่อใหขอพิพาทระงับไปและหลีกเล่ียง
การเปนคดีในศาล การทําขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้นกฎหมายอนุญาตใหทําไดโดยตอง
วางอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายหรือแนวคําพิพากษา การประนีประนอมยอมความทางปกครองนี้
พบไดในเร่ืองพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากร ละเมิดทางปกครอง หรือสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

การประนีประนอมยอมความทางปกครองอาจทําเปนขอตกลงเปนลายลักษณอักษร โดย
นําเอาขอความท่ีเปนขอตกลงในการแกปญหาขอพิพาทมาเขียนไว เชน การกําหนดองคประกอบใน
การคํานวณหรือการกําหนดจํานวนเงินคาเสียหาย ถาเปนคดีท่ีอยูในระหวาง การพิจารณาของศาล 
การประนีประนอมยอมความทางปกครองถือเปนการถอนคําฟองโดยสมัครใจของผูฟองคดี สัญญา

                                                                          
33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 850. 
34 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 851. 
35 68 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 852.  
36 ประสาท พงษสุวรรณ ก.  (2546).  การระงับขอพิพาททางปกครองโดยวิธีอื่นนอกจากการฟองคดี

หรือพิพากษาโดยศาลปกครอง. วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 33(3). หนา 482-483. 
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ประนีประนอมยอมความทางปกครองมีผลใหหนี้ตามขอพิพาทนั้นส้ินสุดลง เพราะลักษณะบังคับ
ของคําพิพากษาเปนตัวกําหนด ถายังไมมีการฟองคดีตอศาล การประนีประนอมยอมความทาง
ปกครอง คือ การที่คูกรณีสละสิทธิอยางชัดแจงหรือโดยปริยายท่ีจะฟองคดีตอศาลในปญหาซ่ึงไดมี
การเจรจาประนีประนอมยอมความทางปกครองกันไปแลว ดังนั้น ถามีการฟองคดีตอศาล                       
ในขอพิพาทที่ไดมีการเจรจาประนีประนอมยอมความทางปกครองกันแลว ศาลจะส่ังไมรับคําฟอง
คดีพิพาทดังกลาวไวพิจารณา 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การไกลเกล่ียขอพิพาท คือ การระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สาม    
ทําหนาท่ีชวยเหลือ แนะนําใหคูกรณีสามารถหาขอยุติของปญหาลงไดดวยความสมัครใจของตนเอง 
รวมท้ังรักษาบรรยากาศในการเจรจาใหเปนไปดวยดี อันนําไปสูการประนีประนอมขอพิพาทตอกัน
ไดอยางรวดเร็ว ประหยัด รักษาความลับ และรักษาความสัมพันธอันดีระหวางคูกรณีไวได  

2)  หลักการไกลเกล่ียขอพิพาท 
(1) การไกลเกล่ียขอพิพาทตองเกิดจากคูกรณีตั้งแตสองฝายข้ึนไปมีความสมัครใจ   

เขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย โดยคูกรณีท้ัง 2 ฝาย แสดงความยินยอมไวเปนลายลักษณอักษร  
(2) การไกลเกล่ียตองมีคนกลางซ่ึงเปนบุคคลท่ีสามเขามาชวยเหลือในการเจรจา

ตอรองของคูกรณี เรียกวา “ผูไกลเกล่ีย” โดยผูไกลเกล่ียมีหนาท่ีชวยเหลือ แนะนําและเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาใหแกคูกรณี เพ่ือใหคูกรณีไดตกลงระงับขอพิพาทกันได แตผูไกลเกล่ีย     
ไมมีอํานาจตัดสินช้ีขาดขอพิพาทดังเชนอนุญาโตตุลาการ อีกท้ังความเห็นและคําแนะนําของ                  
ผูไกลเกล่ียไมมีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม การตกลงระงับขอพิพาทเปนเร่ืองการตัดสินใจ
ของคูกรณีเอง  

(3) คุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย กฎหมายมิไดกําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียไวเปน
การเฉพาะ ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่คูกรณียินยอมใหทําการไกลเกล่ียยอมมีอํานาจท่ีจะดําเนินการ
ไกลเกล่ียได แตบุคคลท่ีสามท่ีจะเขามาทําหนาท่ีไกลเกล่ียตองเปนบุคคลท่ีมีความเปนกลาง                   
ไมลําเอียง ไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับขอพิพาท และควรเปนบุคคลท่ีคูกรณีท้ังสองฝายยอมรับ
และใหความเคารพนับถือ จึงยินยอมใหทําการไกลเกล่ีย ท้ังนี้ สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล 
หรือของสถาบันไกลเกล่ียขอพิพาทโดยทั่วไป ผูไกลเกล่ียจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับ 
ท่ีใชในศาลหรือสถาบันนั้นๆ37 

 
 

                                                                          
37 รัตนลักษณ  นาถนิติธาดา.  (2551).  การไกลเกล่ียคดีปกครองโดยศาลปกครอง. วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 27. 
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3)  ประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท  
การไกลเกล่ียขอพิพาทกระทําไดนับต้ังแตมีขอพิพาทเกิดข้ึนกอนคูกรณีนาขอพิพาทไป

ฟองตอศาล และกระทําไดในระหวางการพิจารณาคดีตอศาล การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงแบงออกเปน 
2 ประเภทได ดังน้ี  

(1)  การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  
การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล คือ การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนมีการฟองคดีตอศาล 

หรือแมแตฟองรองตอศาลแลว แตคูความขอใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทกันเองโดยไมดําเนินการใน
ศาลก็ได38ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลประสบผลสําเร็จ โดยท่ัวไปคูกรณีจะทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ซ่ึงเปนการระงับขอพิพาทท่ีมีอยูเดิมและผูกพันตามขอตกลง ท่ีเกิดข้ึน
ใหม หากเปนการไกลเกล่ียกอนการฟองคดีตอศาล ถาคูกรณีไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ก็สามารถนําสัญญาดังกลาวมาฟองรองตอศาลได แตหากเปนกรณีท่ีมีการฟองคดีตอศาล
แลว และคูความดําเนินการใหมีการไกลเกล่ียกันเองนอกศาล ก็สามารถนําสัญญาประนีประนอม
ยอมความมาใหศาลพิพากษาตามยอมหรืออาจถอนฟองก็ได สวนการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลที่
ไมประสบความสําเร็จนั้น คูกรณีอาจตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการอื่น เชน การอนุญาโตตุลาการ
หรือดําเนินคดีในศาลตอไป 

 (2)  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล  
การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล คือ การไกลเกล่ียขอพิพาทคดีท่ีอยูระหวาง                       

การพิจารณาของศาล โดยศาลเปนผูดาเนินการให หากคูความตกลงกันไดก็ใหมีการถอนฟอง                    
หรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาไปตามท่ีตกลงกัน หรือหากตกลงกัน           
เพียงบางสวน ศาลก็จะสืบพยานในเฉพาะประเด็นท่ีตกลงกันไมไดเทานั้น 

4)  บทบาทหนาท่ีและจรรยาบรรณของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  
(1)  บทบาทหนาท่ีของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 

ก) ผูไกลเกล่ียจะตองจัดเตรียมสถานท่ีไกลเกล่ียใหอยูในลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
การเจรจา  

ข) ผูไกลเกล่ียจะตองเปดการไกลเกล่ียโดยอธิบายใหคูความรับทราบวาผูไกล
เกล่ียเพียงเปนคนกลางท่ีมาชวยใหคูความท้ังสองฝายคืนดีตอกัน โดยนําคูความท้ังสองฝายมาเจรจา
และส่ือสารตอกัน และไมมีอํานาจที่จะตัดสินช้ีขาดขอพิพาท  

                                                                          
38 กองการตางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม.  เลมเดิม. หนา 3. 
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ค) ผูไกลเกล่ียจะตองสรางความไววางใจใหแกคูความโดยอาจจะเปนคําพูดและ
การกระทําก็ได โดยแนะนําตัวเองและคูความทุกฝายใหรูจักกัน เพื่อทําใหคูความผอนคลาย
ความเครียด ทําใหคูความยอมเผยขอของใจที่จะทําใหตกลงกันได  

ง) ผูไกลเกล่ียจะตองต้ังคําถามเพื่อทราบขอมูลท่ีจําเปนตอการกําหนดประเด็น
ปญหาและผลประโยชนของคูพิพาท เพื่อใหการเจรจาคืบหนาตอไป และชวยใหคูพิพาทหาขอสรุป
ท่ีอาจเปนไปไดจากการเจรจากัน  

จ) ผูไกลเกล่ียจะตองฟงคูพิพาท และรับรูวาคูพิพาทเขาใจขอมูลอีกฝายหน่ึงได
พูดและขจัดขอยุงยากท่ีขัดขวางการเจรจา และแปลความในเรื่องท่ีเจรจาใหแกคูความและทําให
คูความอีกฝายเขาใจในส่ิงท่ีอีกฝายพูด  

ฉ) ผูไกลเกล่ียจะตองจับประเด็นใหไดวาคูพิพาทแตละฝายตองเจรจาในปญหา
ใดบาง รวมท้ังจัดลําดับการเจรจา และจัดกลุมของปญหาท่ีสามารถเจรจาไปไดพรอมๆ กัน  

ช) ผูไกลเกล่ียจะตองทําใหคูความมองเห็นไดวาผูไกลเกล่ียมีความเปนกลาง 
และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเจรจาใหแกคูพิพาทท้ังสองฝายเทาๆ กัน  

ฌ) ผูไกลเกล่ียจะตองใหอํานาจแกคูพิพาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลของ               
การไกลเกล่ีย และควรแจงใหคูพิพาททราบวาคูพิพาทเปนผูควบคุมการตัดสินใจทุกอยางตลอดเวลา
ของการไกลเกล่ีย  

ญ) ผูไกลเกล่ียจะตองชวยคูพิพาทในการกําหนดวาขอตกลงท่ีมีการเสนอเปน
ทางเลือกนั้น สามารถทําไดจริงหรือไม และตรงตามท่ีคูพิพาทตองการหรือไม 

(2)  จรรยาบรรณของผูไกลเกล่ียขอพิพาท39 
ก) ผูไกลเกล่ียจะตองเคารพและสนับสนุนใหคูพิพาทตัดสินใจดวยตนเอง                     

บนพื้นฐานของการตัดสินใจอยางมีขอมูล เพื่อตกลงระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจ รวมท้ังตอง
ละเวนไมออกคําส่ังหรือคําตัดสินใดๆ ท่ีเกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทและทางเลือกในการตกลงระงับ
ขอพิพาท ตลอดจนตองไมพยายามโนมนาวหรือบังคับใหคูพิพาทเขารวมในการไกลเกล่ียหรือให 
ทําการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในกระบวนการไกลเกล่ีย  

ข) ผูไกลเกล่ียจะตองดําเนินการดวยความเปนกลาง ไมปลอยใหอิทธิพลของ
บุคคลภายนอกมากดดันใหเสียความเปนกลาง แตหากผูไกลเกล่ียทราบวาจะไมมีความเปนกลาง
จะตองเปดเผยส่ิงท่ีจะทําใหเกิดความไมเปนกลางนั้น และถอนตัวจากการเปนผูไกลเกล่ีย  

                                                                          
39 สํานักระงับขอพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม.  (2547).  คําแนะนําและประมวลจริยธรรม 

ผูไกลเกล่ีย. หนา 10. 
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ค) ผูไกลเกล่ียจะตองเปดเผยความขัดแยงในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนและท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนและระหวางไกลเกล่ียจะตองไมรับทํางานใดๆ ของคูพิพาท รวมท้ัง จะตองไมกระทําการใดๆ 
ใหกับคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งภายหลังการไกลเกล่ียส้ินสุดลงในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการไกลเกล่ีย
ดวย  

ง) ผูไกลเกล่ียจะตองเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับการไกลเกล่ียไวเปนความลับ  
5)  ประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท40 
การไกลเกล่ียในศาลหรือการไกลเกล่ียนอกศาลตางกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอ  

การระงับขอพิพาท ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังน้ี  
(1) ประโยชนท่ีสังคมโดยรวมจะไดรับจากการไกลเกล่ีย คือ เปนการลดขอขัดแยง

และสรางความเปนธรรมในสังคม เนื่องจากขอพิพาทเม่ือเกิดข้ึนแลวหากไมระงับก็จะขยายวงกวาง
และสรางความแตกแยก ถาระงับเหตุเบ้ืองตนโดยหาทางใหคูกรณีหันหนามาพูดจาประนีประนอม
กัน ก็จะทําใหความขัดแยงท่ีบาดหมางจบลงไดและมิตรภาพยังคงมีอยูตอไป  

(2) ประโยชนท่ีคูความจะไดรับจากการไกลเกล่ีย คือ ประหยัดเวลาและคาใชจายโดย
ไมตองเสียเวลาไปศาล หากตกลงกันไดคูความตางฝายตางรูสึกวาไดรับความยุติธรรม ท้ังยังถือวา
ไดรับ ชัยชนะท้ังสองฝาย (WIN/ WIN)ในกรณีท่ีเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถ่ินก็อาจทําให
สัมพันธภาพของคูพิพาทกลับคืนเหมือนเดิมสามารถอยูรวมทองถ่ินเดียวกันไดอยางมีความสุข 

(3) ประโยชนท่ีศาลจะไดรับจากการไกลเกล่ีย คือ คดีความเสร็จส้ินไปโดยเร็วทําให
ปริมาณคดีของศาลลดลง อีกทั้งยังลดปริมาณงานของศาลอุทธรณและฎีกา และช้ันบังคับคดี 

(4) ประโยชนท่ีรัฐจะไดรับจากการไกลเกล่ีย คือ ประหยัดคาใชจายในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา เชน คาน้ํา และคาไฟฟา เปนตน และเศรษฐกิจไมหยุดชะงักเพราะคดี                   
ไมติดคางอยูในศาลเปนเวลานาน เชน บางคดีอาจมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของคูพิพาทระหวาง
พิจารณาทําใหฝายที่ถูกยึดหรืออายัดไมสามารถประกอบกิจการได  

(5) ผลของการไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือคูกรณีตกลงกันเห็นชอบดวยกับขอเสนอระงับ
ขอพิพาท ก็จะนําไปสูการตกลงประนีประนอมยอมความกัน โดยการทําสัญญาประนีประนอม               
ยอมความ ซ่ึงจะผูกพันใหคูกรณีพิพาทตองปฏิบัติตาม 

2.4.2  การไกลเกล่ียขอพิพาทในระดับทองถ่ิน 
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทคือรูปแบบหนึ่งในการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสาม

เขามาชวยเหลือในการเจรจาตอรอง ท้ังนี้ แนวทางดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการระงับ

                                                                          
40 รัตนลักษณ นาถนิติธาดา.  เลมเดิม.  หนา 14. 
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ขอพิพาททางเลือกที่มีจุดเดนอยูท่ีแนวทางการดําเนินการท่ียืดหยุน ความประหยัดท้ังในแงเวลาและ
คาใชจาย การรักษาความลับ และการเปดใหคูพิพาทสามารถบรรลุผลประโยชนรวมกันแทนการ               
แกแคนทดแทนผูกระทําผิด ซ่ึงบอยคร้ังไมจําเปนหรือไมไดชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไปแลวอยาง
แทจริง 

ท่ีผานมา มีความพยายามผลักดันใหเกิดการไกลเกล่ียขอพิพาทข้ึนในหลายภาคสวนของ
ประเทศ สวนหนึ่งคือการสรางชองทาง หนวยงาน รวมถึงกฎหมายรองรับการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ระดับทองถ่ิน เนื่องจากหากกลไกดังกลาวทํางานในระดับพื้นท่ีไดดี ก็จะทําใหคูพิพาทสามารถ
ระงับขอพิพาทไดอยางเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย กอเกิดความสมานฉันทในระดับรากหญา                    
และชวยลดภาระคดีจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันไดแกการรองทุกขพนักงานสอบสวน
หรือฟองรองคดีตอศาล 

ชองทางการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเปนทางการในระดับทองถ่ินประกอบดวยสองชองทาง
หลัก ไดแกชองทางการไกลเกล่ียโดยคณะกรรมการหมูบาน กับชองทางการไกลเกล่ียโดยอําเภอ
หรือเขต ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 1)  การไกลเกล่ียโดยคณะกรรมการหมูบาน 
คณะกรรมการหมูบานจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 

มาตรา 28 ตรี โดยมีผูใหญบานดํารงตําแหนงเปนประธาน มีกรรมการโดยตําแหนงไดแกผูชวย
ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาในหมูบาน ผูนํา ผูแทนกลุม                   
หรือองคกรในหมูบาน และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของราษฎร                     
ในหมูบานแลวใหนายอําเภอพิจารณาแตงต้ัง  

กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน 
ไดแกขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 ซ่ึงกําหนดวา คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงสามารถแสดงความประสงค
ใหมีการไกลเกล่ียตอผูใหญบาน หากขอพิพาทเกิดข้ึนในหมูบานหรือคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงมี
ภูมิลําเนาอยูในหมูบาน โดยจะตองเปนขอพิพาททางแพงหรืออาญาในความผิดตอสวนตัวเทานั้น 

กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทจะเร่ิมข้ึนเม่ือคูพิพาททุกฝายแสดงความยินยอมเขารวม
กระบวนการ โดยคณะกรรมการหมูบานจะมอบหมายใหกรรมการไมนอยกวา 2 คน                            
เปนผูดําเนินการแทนในการสอบถาม ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี รวมถึง                            
การประนีประนอมคูพิพาททุกฝายพรอมกันโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณีทองถ่ิน                  
ท่ีไมขัดตอกฎหมาย  
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 2)  อําเภอและเขต 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 14 

กําหนดใหอําเภอมีหนาท่ีไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทในกรณีท่ีเปนขอพิพาททางแพงเกี่ยวกับท่ีดิน 
มรดก หรือมีทุนทรัพยไมเกิน 200,000 ในกรณีท่ีคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ 
และมีหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในความผิดตอสวนตัวท่ีไมใชเร่ืองเพศซ่ึงเกิดข้ึนในเขต
อําเภอ ท้ังนี้ เนื้อหาในสวนเนื้อหาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาททางแพงใหบังคับใชใน
เขตของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลมดวย 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ปรากฏโดยละเอียดในกฎกระทรวงวาดวย               
การไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ.2553 และ กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกล่ีย
ความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ดังนี้ 

ในกรณีขอพิพาททางแพง กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท                
ทางแพง พ.ศ.2553 กําหนดใหคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงสามารถแจงความประสงคใหมีการไกลเกล่ีย
และประนอมขอพิพาทตอนายอําเภอ แลวใหนายอําเภอแจงและสอบถามความประสงคของฝาย                  
ท่ีเหลือหากทุกฝายยินยอมใหเร่ิมดําเนินการ 

สําหรับการคัดเลือก  ‘คณะบุคคลผู ทําหนา ท่ีไกล เกล่ียและประนอมขอพิพาท’                         
ตองยอนกลับไปพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 
มาตรา 14 ซ่ึงกําหนดวาใหคูพิพาทเลือกบุคคลฝายละ 1 คน หลังจากนั้น กฎกระทรวงวาดวย                   
การไกลเกล่ียฯ กําหนดตอวาการเลือกดังกลาว ใหเลือกจากบัญชีรายช่ือท่ีจัดทําเตรียมไวจาก                    
การประกาศรับสมัครบุคคลในพื้นท่ี คัดกรองโดยนายอําเภอและใหความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการจังหวัด สวนประธานคณะผูไกลเกล่ียนั้น ใหคูพิพาทรวมกันเลือกวาจะเปนนายอําเภอ 
พนักงานอัยการจังหวัด หรือปลัดอําเภอก็ได 

ในสวนกระบวนการ ใหประธานคณะผูไกลเกล่ียช้ีแจงวิธีการดําเนินการใหคูพิพาท
ทราบ รับฟงขอเท็จจริงเบ้ืองตนตอหนาคูกรณีทุกฝาย หลังจากนั้นใหเปดโอกาสใหคูพิพาทเสนอ     
ขอผอนผันตอกัน แลวเสนอทางเลือกและดําเนินการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท  

สําหรับเร่ืองกรอบระยะเวลาดําเนินการ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาไมเกิน                     
3 เดือน ขยายเวลาไดคร้ังละไมเกิน 3 เดือน ในกรณีจําเปนและคูพิพาทยินยอม แตรวมแลวไมเกิน                
1 ป ท้ังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 14 ยังได
กําหนดวาอายุความในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลงนับแตวันยื่นขอพิพาทจนถึงวันส้ินสุด
กระบวนการการกําหนดดังกลาวเพื่อจูงใจใหคูพิพาทไมตองกังวลวาการเขาสูกระบวนการจะทําให
ลาชาจนคดีขาดอายุความไมสามารถฟองรองได 

DPU



37 

สวนในกรณีขอพิพาททางอาญา กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกล่ียความผิดท่ีมีโทษทาง
อาญา พ.ศ.2553 กําหนดใหผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาสามารถแสดงความประสงคตอนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอในเขตน้ัน หลังจากนั้นใหนายอําเภอแจงและสอบถามฝายท่ีเหลือวายินยอมเขาสู
กระบวนการหรือไม หากคูพิพาททุกฝายยินยอมใหเร่ิมดําเนินการ โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ีย 

กอนเร่ิมดําเนินการ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอท่ีรับขอพิพาทไวแจงใหทุกฝายทราบ
วาฝายใดฝายหน่ึงสามารถบอกเลิกการดําเนินการเมื่อใดก็ได แตในกรณีท่ีกระบวนการดําเนินไป
จนกระท่ังท้ังสองฝายไดตกลงจัดทําหนังสือตกลงยินยอม สิทธิการนําคดีอาญามาฟองจะระงับ                   
ลงทันที  

การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอพิพาทใหดําเนินการตอหนาทุกฝาย ยกเวนฝายใด
ฝายหน่ึงไมมาตามท่ีนัดหมายโดยไมมีเหตุอันควร สวนการไกลเกล่ียใหกระทําพรอมหรือแยกกัน              
ก็ได โดยแตละฝายสามารถใหบุคคลที่ไววางใจไมเกิน 2 คนเขารับฟง ยกเวนคร้ังใดท่ีผูไกลเกล่ีย
เห็นวาการอนุญาตจะทําใหเกิดอุปสรรค ท้ังนี้ ใหผูไกลเกล่ียเปดโอกาสใหทุกฝายเสนอขอผอนผัน
ตอกัน เสนอทางเลือกและหามเปดเผยขอเท็จจริงที่ไดมาจากการดําเนินการยกเวนเปนการเปดเผย
ตามคําส่ังศาล  

ในสวนกรอบระยะเวลาการดําเนินการ กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกล่ียฯ กําหนดวาให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และขยายเวลาไดอีก 15 วันหากผูเสียหายและผูถูกกลาวหา
ยินยอม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 14 
ยังกําหนดเพิ่มเติมวาหากดําเนินการไมสําเร็จ ใหเร่ิมนับอายุความการรองทุกขตั้งแตวันท่ีมี                       
การจําหนายขอพิพาท 

สําหรับผลลัพธของกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในระดับทองถ่ินนั้น ถือไดวา
โดยรวมไมแตกตางจากการไกลเกล่ียในชั้นศาล กลาวคือหากคูพิพาทสามารถจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความในกรณีขอพิพาททางแพง เนื้อหาตามสัญญาดังกลาวจะผูกพันคูพิพาท                        
ถาภายหลังฝายใดฝายหน่ึงไมทําตาม ฝายท่ีเสียหายฟองรองตอศาลเพ่ือขอใหศาลพิจารณาวาสัญญา
มีเนื้อความขัดตอหลักกฎหมายหรือไม หากไมใหมีคําส่ังบังคับใชสัญญา (แตหากเปนสัญญา
ประนีประนอมท่ีจัดทําข้ึนในช้ันศาล และศาลไดพิพากษาตามเนื้อหาไปแลว สามารถบังคับใชได
เลย)  

สวนขอพิพาททางอาญาในความผิดตอสวนตัว คูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทไดผาน
การแสดงพฤติการณยอมความ เชน ถอนคํารองทุกขในช้ันพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
ทําหนังสือแสดงขอตกลงการยอมความ ซ่ึงเหลานี้จะสงผลใหสิทธิในการฟองรองคดีอาญาตอศาล
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ระงับไป หากภายหลังฝายใดฝายหน่ึงไมกระทําตามท่ีตกลงกันไว ฝายท่ีเสียหายจะมีสิทธิฟองรอง
เปนคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหายตามท่ีเห็นสมควรหรือเคยตกลงกันไวเทานั้น 

สําหรับในกรณีท่ีเปนขอพิพาททางแพงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา ซ่ึงหมายถึงกรณีท่ี                  
การกระทําผิดทางอาญาท่ีเกิดข้ึนไดสรางความเสียหายท่ีทําใหผูกระทําผิดตองรับผิดทางแพง                   
ดวย ในทางกฎหมายจะถือวาประเด็นทางแพงกับอาญานั้นแยกออกจากกัน ดังนั้นจึงตองแยก
ดําเนินการระหวางการทําสัญญาประนีประนอมเพ่ือยุติขอพิพาททางแพง กับการยอมความในกรณี
ขอพิพาททางอาญา ผลสําเร็จทางใดทางหน่ึงจะไมสงผลใหสิทธิในการฟองรองดําเนินการอีกทาง
หนึ่งหมดไปดวย อยางไรก็ตาม คูพิพาทสามารถจัดทําสัญญาประนีประนอมแลวระบุในเน้ือหาวา
ใหมีการระงับขอพิพาทหรือคดีท้ังทางแพงและทางอาญาได 

กลาวไดวาชองทางในระดับทองถ่ินท่ีกลาวไป มีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะ                       
จุดคัดกรองเพื่อระงับขอพิพาทกอนจะลุกลามไปสูการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหรือฟองรอง
ตอศาล นอกจากนี้ หากชองทางดังกลาวมีประสิทธิภาพและเปดกวางการมีสวนรวมเพียงพอ                       
ยังสามารถเปนชองทางชวยสนับสนุนแนวคิดเร่ืองยุติธรรมชุมชนซ่ึงเปดใหคนในชุมชนมามี
บทบาทในการเจรจาไกลเกล่ียระงับขอพิพาทกันเองอีกดวย  
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       2.5.1  ท่ีมา และความหมายของการระงับขอพิพาทคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จากความหลากหลายของการระงับขอพิพาทในรูปแบบท่ีไมเปนทางการที่มีข้ึนเพื่อแกไข
ปญหาในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การไกลเกล่ีย การประนอมขอพิพาท หรือการไกลเกล่ีย
ประนอมขอพิพาท ซ่ึงไดทําการศึกษาคนควาจากปรากฏการณทางสังคมเร่ืองเดียวกันแตพยายาม
อธิบายและใหคําจํากัดความแตกตางกันไปในรายละเอียดปลีกยอยนั้น มีขอสังเกตบางประการวา41 

ประการแรก ขอพิพาทท่ีเกิดจากความขัดแยงของคูกรณีท่ีเขาสูกระบวนการประนอม
หรือระงับโดยวิธีการประนอมขอพิพาท (Mediation) หรือกระบวนการยุติธรรมคูขนาน (Diversion) 
หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolution  หรือ ADRs) ท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน นั้น ตางก็มีลักษณะท่ีสําคัญรวมกันคือเปนวิธีการระงับขอพิพาทโดยพยายามไมใช
กระบวนการยุติธรรมหลัก หรือลดความรุนแรงจากการใชกระบวนการยุติธรรมหลัก ซ่ึงกรณี                   
ขอพิพาทท่ีเกิดจากการเลือกตั้งท่ีเขาขายใชวิธีการเหลานี้ควรเปนความขัดแยงหรือขอพิพาทที่ไมมี

                                                                          
41 จุฑารัตน เอื้ออํานวย.  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท :  การคืน “อํานาจ” แกเหยื่อ

อาชญากรรมและชุมชน หนา 59-62 
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ลักษณะเปน “อาชญากรรม” คือไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคมมากไปกวา
ผลกระทบตอผูเสียหาย 

ประการท่ีสอง การระงับขอพิพาทโดยการประนอมขอพิพาทซ่ึงมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน
เหลานี้มิไดเปนกระบวนการยุติธรรมหลักตามกฎหมายเลือกต้ัง ซ่ึงจากการที่ระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมสมัยใหมยอมรับหลักการระงับขอพิพาทในรูปแบบท่ีไมเปนทางการมากขึ้นเนื่องจาก
พิจารณาแลวเห็นวามีประโยชนตอรัฐ ผูเสียหาย และผูกระทําผิดไมนอยกวากระบวนการยุติธรรม
ตามกฎหมาย โดยระบบดังกลาวใชเปนมาตรการเสริมในระบบงานยุติธรรมเพื่อสรางความสงบสุข 
ความเปนธรรมในการระงับขอพิพาท รักษาและคุมครองสิทธิของผูเสียหาย เปดโอกาสใหผูกระทํา
ผิดแสดงความรับผิดชอบและลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ประการท่ีสาม ตองไดรับความยินยอมโดยสมัครใจจากคูกรณีในการใชมาตรการนี้ 
จากการที่มีการจุดประกายแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีมีองคประกอบ

สําคัญคือการใหความสําคัญกับผูท่ีถูกกระทําไมนอยไปกวาองคประกอบอ่ืน ๆ คือผูกระทําผิดและ
ชุมชน นั้น เปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีสังคมอาจถือโอกาสนี้ในการกําหนดนโยบายสรางกิจกรรม และ
กระตุนใหชุมชนไดมีสวนสําคัญในการเสริมพลังแกเหยื่ออาชญากรรมซ่ึงก็คือสมาชิกสวนหนึ่งของ
ชุมชนใหมากยิ่งข้ึน เชนเดียวกับชุมชนไดเสริมพลังแกผูกระทําผิดท่ีพล้ังพลาดไปและรับกลับคืนสู
ชุมชนดวยดีตลอดมา รวมทั้งเปนการตระเตรียมการใหชุมชนไดเรียนรูท่ีจะปองกันลูกหลานและ
เพื่อนบานของชุมชน ตามแนวทางของยุติธรรมชุมชนท่ีเนนการปองกันมิใหมีการกระทําผิด 

การร้ือฟนแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการนํามาใชเปนกระบวนการทางเลือกนั้น 
ทําใหแนวคิดยุติธรรมชุมชน (community justice) ซ่ึงสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อนําไปสูการมีพลวัตเชิงสรางสรรคในการปองกันชุมชนจากอาชญากรรมไดรับความสนใจ
ตามมาดวย โดยแนวคิดยุติธรรมชุมชนมุงใหความสนใจปองกันปญหาการกระทําความผิดท่ีชุมชน
เปนสําคัญดวยการจัดใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและลูกหลานมิใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
เสียเองดวยการกระตุนใหชุมชนมีบทบาทหนาท่ีในการปองกันการกระทําผิดมากข้ึนจึงเปนการ
เสริมพลังทางบวกและเปนรากฐานแหงระบบยุติธรรมในอนาคตที่สําคัญยิ่งทางหนึ่ง42 รวมท้ังการ
ใหการใหกลไกในการระงับขอพิพาทน้ันถูกดําเนินโดยสมาชิกในชุมชนดวยกัน ในรูปแบบตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงผลลัพธท่ีไดคือความพอใจทุกฝาย ผูกระทําผิดไดรับการแกไข และชุมชนยอมเกิดความ
สงบสุขข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง 

 

                                                                          
42 แหลงเดิม.  หนา 229. 
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 1)  ประวัติความเปนมาและลักษณะท่ีสําคัญของระบบยุติธรรม 
ในระบบการดํา เนินคดี  มีระบบการดําเนินคดี ท่ี เปนท่ียอมรับอยู  2 ระบบ  คือ  

การดําเนินคดีระบบไตสวน (Inquisitorial System) และการดําเนินคดีระบบกลาวหา (Accusatorial 
System)  

ในประเทศไทยแตเดิมก็เปนการดําเนินคดีตามระบบไตสวน (Inquisitorial System)  
โดยถือวารัฐมีหนาท่ีจับกุมปราบปรามดําเนินคดีเพื่อลงโทษผูกระทําความผิด การพิจารณาคดี
คอนขางรุนแรงท่ีเรียกวา จารีตนครบาล อันเปนวิธีไมเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาและขัดตอหลักการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล แตเนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร ไทยไดติดตอสัมพันธกับ
ตางประเทศมากข้ึนทําใหเกิดปญหาเม่ือประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบดีแลวเห็นระบบการดําเนินคดี
ของไทย ก็พากันรังเกียจอยางรุนแรง จึงไดมีการตอรองในลักษณะบังคับใหมี “สิทธิสภาพนอก
อาณาเขต” ทําใหไทยเสียเอกราชทางศาลรวมท้ังกอใหเกิดปญหายุงยากในทางการปกครองมากมาย
ดวยสภาพการณดังกลาวทําใหประเทศไทยไดมีการพัฒนาจากระบบไตสวน (Inquisitorial System) 
มาเปนระบบกลาวหา (Accusatorial System) และใชระบบกลาวหาในการดําเนินคดีอาญาและ                   
คดีแพง สวนคดีปกครองนั้น ตามระเบียบท่ีประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543 ขอ 5 บัญญัติใหวิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวน 
(Inquisitorial System) และสําหรับคดีเลือกตั้ง ตามระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณา
และวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธี
พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2550 ขอ 4 ก็บัญญัติวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งใหใชระบบ                     
ไตสวน (Inquisitorial System) และในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 104 ก็บัญญัติใหการพิจารณาคํารองคัดคานการเลือกตั้งทองถ่ิน                            
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานท้ังปวง
เพื่อใหไดขอเท็จจริง นั่นหมายความวา ในการพิจารณาคํารองคัดคานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ใชระบบไตสวน (Inquisitorial System) เชนเดียวกัน 

 2) วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้ง 
กระบวนการยุติธรรมเปนกระบวนการท่ีใชในการจัดระเบียบสังคม เม่ือมีการกระทําผิด

เกิดข้ึนยอมสงผลกระทบตอความสัมพันธท่ีขัดแยงกันระหวางรัฐกับเอกชน โดยความเชื่อท่ีวารัฐ               
มีหนาท่ีท่ีตองนําตัวผูกระทําความผิดมาพิสูจนความผิดและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม                    
โดยการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้นอาจจะสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพ

DPU



41 

ของบุคคลอ่ืนในสังคมดวย จึงจําตองมีหลักเกณฑท่ีเปนกรอบวัตถุประสงคในการปฏิบัติตาม
กระบวนการยุติธรรม 2 ประการ คือ 

ประการแรก คือ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Control) เปน
วัตถุประสงคหลักของการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ท่ีเนนความสําคัญไปที่เหยื่ออาชญากรรม 
ไมใชท่ีความผิดหรือการกระทําผิด โดยถือวาบุคคลผูบริสุทธ์ิควรไดรับการคุมครอง วัตถุประสงค
ของกระบวนการยุติธรรมในประการแรกนี้ มีความมุงหมายท่ีจะปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมและ
คุมครองสังคมใหเกิดความสงบสุข ดวยการควบคุมอาชญากรรมไมใหเกิดข้ึนในสังคม43 โดยในคดี
เลือกตั้งก็มีความมุงหมายที่จะปองกันไมใหเกิดการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง ใหการเลือกต้ัง
เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เกิดความสงบสุขในสังคมหลังการเลือกตั้ง 

ประการท่ีสอง คือ การคุมครองสิทธิของบุคคล (Due Process) เปนวัตถุหลักในการ
ดําเนินกระบวนยุติธรรม ท่ีมุงเนนคุมครองสิทธิของบุคคล โดยการจํากัดอํานาจของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐ กลาวคือ การดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐหรือการกระทํา
ของรัฐจําตองกระทบตอสิทธิของบุคคลนั้น รัฐตองกระทําใหกระทบตอสิทธินั้นนอยท่ีสุดเทาท่ี
จําเปนตอการดําเนินการเทานั้นและตองมาอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงจะกระทบสิทธิของบุคคลอื่นได
ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ในข้ันตอนตามกระบวนการยุติธรรม ผูกระทําความผิด 
จะตองไดรับการพิจารณาคดีโดยความเปนธรรม และตองไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
เพราะโดยหลักแลว ผูตองหา จําเลย ตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะ
พิสูจนไดวากระทําผิดจริง 

วัตถุประสงคท้ังสองประการน้ีเปนส่ิงท่ีกระบวนการยุติธรรมไมวาของประเทศหรือ
ระบบกฎหมายใดก็จําตองท่ียึดถือและคํานึงไวอยูเสมอในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมใหมีศักยภาพในการอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมและประชาชน                       
ซ่ึงกระบวนยุติธรรมของไทย โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกต้ังก็ตองยึดเปนหลักใน
การจะดําเนินกระบวนการใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมวาจะตองกระทําไปเพ่ือวัตถุประสงคใน
การปองกันและปราบปรามกระทําการฝาฝนกฎหมายเลือกต้ัง และการคุมครองสิทธิของบุคคล
ควบคูกันไป 

สําหรับกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งก็เฉกเชนเดียวกัน จําตองมีหลักเกณฑท่ีเปน
กรอบวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้ง 2 ประการ ท่ีคลายคลึง                 
กับกระบวนการยุติธรรมหลักท่ัวไป คือ 
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ประการแรก คือ การปองกันและปราบปรามการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกต้ัง 
(Prevention and Suppression of Violation of Election Law) เปนวัตถุประสงคหลักของการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้ง  ท่ี เนนความสําคัญไปท่ีผูได รับผลกระทบหรือไดรับ                       
ความเสียหายหรือเสียประโยชน หรือเสียสิทธิบางประการจากการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง 
โดยถือวาบุคคลผูบริสุทธ์ิควรไดรับการคุมครอง  วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรม                       
ในคดีเลือกต้ังประการแรกนี้ มีความมุงหมายท่ีจะปองกันไมใหเกิดการกระทําอันเปนการฝาฝน
กฎหมายเลือกต้ังและคุมครองสังคมใหเกิดความสงบสุขหลังจากท่ีมีการเลือกตั้ง ดวยการควบคุม
ไมใหเกิดการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งข้ึนในสังคม 

ประการท่ีสอง คือ การคุมครองสิทธิของบุคคล (Due Process) เปนวัตถุประสงคใน                
การดําเนินกระบวนยุติธรรม ท่ีมุงเนนคุมครองสิทธิของบุคคล โดยการจํากัดอํานาจของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐ กลาวคือ การดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐหรือการกระทํา
ของรัฐจําตองกระทบตอสิทธิของบุคคลนั้น รัฐตองกระทําใหกระทบตอสิทธินั้นนอยท่ีสุดเทาท่ี
จําเปนตอการดําเนินการเทานั้นและตองมิอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงจะกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนได
ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ในข้ันตอนตามกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกต้ัง ผูถูกรอง
จะตองไดรับการพิจารณาคดีโดยความเปนธรรม และตองไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย  
ตองใหโอกาสผูถูกรองช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแกขอกลาวหา44 

วัตถุประสงคท้ังสองประการนี้เปนส่ิงท่ีกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้ง จําตอง
ยึดถือและคํานึงไวอยูเสมอในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมในคดี
เลือกตั้งใหมีศักยภาพในการอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมและประชาชน ซ่ึงในการจะดําเนิน
กระบวนการใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกต้ังวาจะตองกระทําไปเพื่อวัตถุประสงคใน
การปองกันและปราบปรามการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกต้ัง และการคุมครองสิทธิของบุคคล 
ควบคูกันไป 

 3)  หลักการและแนวคิดของการระงับขอพิพาทคดีเลือกต้ังขององคกรปกครอง                     
สวนทองถ่ิน 

เนื่องจากในการดําเนินคดีเลือกต้ังในประเทศไทยประสบปญหา กลาวคือแมจะมีวิธี     
การดําเนินคดีเลือกตั้งอยางจริงจัง เพื่อนําตัวผูกระทําความผิด หรือผูฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งมา
ลงโทษแลวก็ตาม แตปญหาการกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเลือกต้ังก็มิไดลดนอยลง ในทาง
ตรงกันขามกลับมีจํานวนมากข้ึนอีก โดยสาเหตุท่ีสําคัญนี้เปนผลมาจากการที่มีทัศนะคติหรือ
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มุมมองตอระบบยุติธรรมในคดีเลือกตั้งเพียงดานเดียว คือการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ                        
โดยลืมมองไปวาทัศนะคติหรือมุมมองตอระบบยุติธรรมในคดีเลือกต้ังนั้นประกอบดวยกันหลาย
ดาน เชน ดานการควบคุมมิใหมีการกระทําผิด ดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือผูเสียหาย                     
ดานการคุมครองสิทธิของผูกระทําผิด การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชนในการระงับ                       
ขอพิพาท และดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันท45ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท หรือกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงถือเปนสวนหนึ่งของระบบยุติธรรมทางเลือกรวมถึง ความยุติธรรมในคดี
เลือกตั้งดวย เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นมีแนวคิดท่ีจะอํานวยความยุติธรรมแก
ทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบ ดวยการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกต้ัง               
ในฐานะท่ีเปนทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมหลักหรือกระบวนการยุติธรรมคูขนาน                         
โดยท่ีกระบวนการยุติธรรมหลักก็ยังคงใชอยู ไมไดถูกยกเลิกไป 

จุดมุงหมายสูงสุด ของกระบวนการยุติธรรมไมวาในคดีประเภทใดก็ตาม คือการสราง
ความสงบสุข ใหเกิดข้ึนในสังคม โดยการปองกันแกไข ปญหาอาชญากรรม ปญหาการกระทํา
ความผิด การคุมครองความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน แกไขขอพิพาทขัดแยง  
และการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ภายใตหลักนิติธรรม (The rule of law) ท่ีมุงถึง
ความสัมฤทธ์ิผล  ของความยุติธรรม  บนพื้นฐานของมนุษยธรรม  และการคุมครองสิทธิ  
โดยเทาเทียมกันประชาชนในชุมชนบางชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต ท่ีมีอัตลักษณ
เฉพาะของตนเอง แตกระบวนการยุติธรรม ยังไมมีศักยภาพเพียงพอ ในการพัฒนาทางเลือกในการ
ใหความยุติธรรมแกประชาชน เพราะประชาชนสวนใหญในประเทศท่ีมีปญหาความยากจน
โดยเฉพาะประเทศท่ีดอยพัฒนา และประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงเปนอุปสรรค ตอการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม ขาดความรู ความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพ ท่ีพึ่งได
โดยชอบธรรม ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิด และจากกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเปน 
ผูบริสุทธ์ิ ยังไมไดรับการชวยเหลือเยียวยา ตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม อันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีไดรับการรับรองในนานาอารยะท่ีเปนประเทศประชาธิปไตย
รวมถึงประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเห็นความสําคัญกับการคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน ใหสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับ
ใชได ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สามารถสัมผัสจับตองได ในความรูสึกและวิถีชีวิตตามปกติ 
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ของประชาชนคนไทย ทุกคนมีความตระหนัก ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย46 รวมท้ังการสงเสริม
ใหเกิดแนวทางและกระบวนการตาง ๆ ทางดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาพของประชาชน
และสงเสริม การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน กรณีศึกษาพัฒนาตนแบบชุมชนสมานฉันท 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชน และชุมชน มีศักยภาพ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใน
ชุมชน  เพื่อลดคดีสูกระบวนการยุติธรรม และศึกษาและหารูปแบบ การดําเนินงานชุมชน                
ท่ีเหมาะสม ในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน โดยยึดการ               
มีสวนรวมของชุมชน โดยยึดแนวทางการมีสวนรวมและการบูรณาการ ซ่ึงตอมารัฐธรรมนูญ                   
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังคงยึดหลักการเฉกเชนเดียวกัน 

 4)  คุณลักษณะพิเศษท่ีสําคัญของการระงับขอพิพาทคดีเลือกต้ังขององคกรปกครอง               
สวนทองถ่ินโดยใชชุมชนตามแนวทางสมานฉันท 

เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนในชุมชน ผู ท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวยอมหนีไมพน 
ความเสียหายจากการกระทําผิด ผูกระทําผิด และรวมท้ังกระทบตอความสันติสุขของชุมชนท่ี                   
เกิดการกระทําผิดกฎหมายน้ันไดเกิดข้ึน ซ่ึงจากท่ีศึกษามา กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก                    
หรือกระบวนการยุติธรรมในแบบเดิมนั้นไมอาจแกไขเยียวยาผลกระทบดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดมีการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขามาชวยจัดการกับปญหา
ดังกลาว โดยตอเนื่องเช่ือมโยงกับแนวคิดยุติธรรมชุมชน โดยนํามาใชในการระงับขอพิพาท                      
ในชุมชนโดยชุมชนเปนกลไกในการชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการระงับขอพิพาทอยาง                
มีประสิทธิภาพและไดรับผลลัพธเปนท่ีนาพอใจแกทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ความผิด 

การระงับขอพิพาทโดยใชชุมชนตามแนวทางสมานฉันทนั้นเปนกระบวนการท่ีไมเปน
ทางการ ท่ีจัดให คูกรณีท่ีเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และชุมชน47 ไดมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ดวยการจัดใหมีพบปะกันซ่ึงหนา โดยผูกระทําผิดตองรูสึกผิดและ
กลาวขอโทษ และตองแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของตน โดยการบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึน
แกผูเสียหาย รวมท้ังใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการ เพ่ือบรรเทาผลรายที่เกิดข้ึนแก
ผูเสียหายและเพื่อการกลับคืนสูสังคมของตนเองโดยชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนมีหนาท่ีประสาน
เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดใหกลับคืนดีดังเดิม โดยสงเสริม 

                                                                          
46 อานันท  ปนยารชุน.  (2540).  ปาฐกถาในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน 

หนา 96 
47 Tony F.Marshall Op. cit. Seeing  the Whole Justice Repairing the damage Restorative Justice in 

action. 

DPU



45 

ใหเห็นวาผูกระทําผิดไมใชอาชญากรท่ีรายแรง แตสามารถปรับปรุงตัวใหดีข้ึนและสามารถใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในชุมชนไดตอไป โดยการดําเนินการตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น                   
จะกอใหเกิดเปนผลในการดําเนินการในการระงับขอพิพาทท่ีทําใหเกิดความสมานฉันท  
โดยผูเสียหายไดรับการเยียวยา ผูกระทําผิดรูสํานึกในการกระทําและไมตองรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
รวมทั้งชุมชนเกิดความสงบสุข และทุกฝายกลับมาชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขอีกคร้ัง 
       2.5.2  แนวคิดท่ีเปนปจจัยในการระงับขอพิพาทชุมชน 

การระงับขอพิพาทโดยชุมชนตามแนวทางสมานฉันทเปนกระบวนการยุติธรรม                           
ที่ดํ า เนินการโดยชุมชน  ดังนั้นชุมชนถือวา เปนปจจัยสําคัญตอการประสบความสําเ ร็จ                            
ในการดําเนินการ จึงจําเปนตองศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนท่ีสําคัญตอการอํานวย                   
ความยุติธรรมโดยชุมชนการนําแนวคิด การประนอมขอพิพาทในคดีเลือกต้ังทองถ่ินโดยชุมชน      
ตามแนวทางสมานฉันทมาใชในการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งนั้น ถาหากพูดถึงแนวคิด                         
เชิงหลักการแลวก็ถือวายังเปนเร่ืองท่ีใหมมาก และยังไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการมากอนท้ัง               
ในประเทศไทย และในตางประเทศ แตหากกลาวถึงแนวปฏิบัติหรือรูปแบบของการระงับขอพิพาท
ในคดีอาญา โดยชุมชนนั้นมีรองรอยปรากฏอยูมาชานานแลวอาจถือไดวาเปนแนววัฒนธรรม                 
อยางหน่ึงในทองถ่ินนั้น ซ่ึงสามารถที่จะนํามาเปนแนวทางและปรับใชในการดําเนินการระงับ                 
ขอพิพาทในคดีเลือกต้ังโดยชุมชนได จึงจําตองศึกษาท่ีมา ความหมายและหลักการรวมท้ังคุณคา
หรือคุณลักษณะพิเศษของกระบวนยุติธรรมชุมชนท่ีสําคัญตอการนํามาปรับใชในกระบวน                       
การยุตธิรรมในคดีเลือกตั้ง ดังน้ี 
              1)  ความหมายและลักษณะของชุมชน 

เนื่องจากมนุษยไมสามารถจะตอบสนองความตองการของตนเองโดยลําพังได 
ตองพึ่งพาอาศัยมนุษยผูอ่ืน จึงมีการรวมตัวเปนกลุมกอนซ่ึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการกอต้ังเปนชุมชน
อาจสรุปไดดังนี้ ความเปนสัตวสังคมของมนุษย การหนีภัยไปสูความปลอดภัยวา เชน เกิดศึก
สงครามถูกกวาดตอน ปญหาจากภัยธรรมชาติ ปญหาโรคระบาด โจรผูราย ท่ีดินทํากินเดิม 
ไมเพียงพอตอสภาพครอบครัวท่ีสมาชิกมากข้ึน การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม แนวนโยบาย
บางประการของรัฐความเจริญกาวหนาของคมนาคม เปนตน ปกติเรามักจะเรียกกลุมคนจํานวนหนึ่ง 
ท่ีอยูรวมกันวาเปน “สังคม” แตความจริงแลวมีคําท่ีใชเรียกกลุมคนหลายประเภทดวยกัน เชน 
ครอบครัวละแวกบาน หมูบาน ชุมชน เมือง องคกร  พรรค สมาคม เปนตนกอนท่ีพูดถึงความหมาย
ของชุมชน จะกลาวถึงความแตกตางของสังคม กับชุมชนเพื่อความเขาใจเบ้ืองตน 

สังคม (Society) คือ คนจํานวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ 
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน 
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ชุมชน (Community) ตามพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาไดใหความหมายไว 3 แนว คือ 
(1)  กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแตมีขนาดเล็กกวาและ 

มีความสนใจรวมท่ีประสานกันในวงแคบกวา 
(2) เขตพื้นท่ีระดับของความคุนเคยและการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐาน           

ความยึดเหน่ียวเฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะทาง
เศรษฐกิจเปนแบบเล้ียงตนเองที่จํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรค
ใกลชิดกวา และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา อาจมีส่ิงเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เชน 
เช้ือชาติตนกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

(3) ความรูสึกและทัศนคติทั้งมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุมจาก
ความหมายดังกลาวมีความสอดคลองกับ เดนนี่ส อี. บ็อปลิน (Dennies E.Poplin) กลาววา ชุมชน
เปนคําท่ีใชเกี่ยวกับการรวมตัวกันของหนวยสังคมและที่อยูอาศัย ท่ีข้ึนอยูกับขนาดของกลุมโดยใช
คําเรียกท่ีแตกตางออกไป เชน ละแวกบาน หมูบาน เมือง นคร และมหานคร 

จากความหมายดังกลาว จะเห็นวาสังคมกับชุมชนมีความแตกตางกันในดานขนาด 
ของกลุมคนมากกวาดานอ่ืน ๆ แตบางคร้ังมีการใชคําวา ชุมชนนําหนาช่ือของกลุมคนเพ่ือบงบอก     
ถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของกลุม อาทิ บอกพื้นท่ี : ชุมชนหนองบน  บอกเช้ือชาติ :ชุมชนจีน                         
บอกศาสนา : ชุมชนมุสลิม หรือบอกอาชีพ : ชุมชนชาวประมง เปนตน แตกลุมคนขนาดใหญระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ หรือการกลาวถึงกลุมคนตาง ๆ โดยท่ัวไปเราจะใชคําวา สังคม นําหนา เชน 
สังคมไทย สังคมชนบท สังคมเมือง เปนตน 

ซ่ึงหากเราเขาใจสลับระหวางสังคมชุมชน จะเกิดความแตกตางอยางมาก ท้ังใน                      
การพัฒนาชุมชนและกระบวนยุติธรรมชุมชน เพราะหากเขาใจในภาพของสังคมโดยเฉพาะแบงเปน
สังคมเมืองและสังคมชนบทแลว ยอมมีความแตกตางกันมากในแงปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนลักษณะ
สังคมเชิงโครงสราง ลักษณะนิเวศวิทยา การขยายตัว เปนตน48 

สวนความหมายของ “ชุมชน” ท่ีคนท่ัวไปเขาใจและใชส่ือความหมายกันอยูนั้น 
มีความแตกตางกันอยู ทําใหคนท่ีทํางานเกี่ยวกับชุมชนดวยกันเนนความสําคัญของชุมชนในคนละ
แงมุม 

ความหมายโดยสามัญสํานึก ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวมาอยูรวม 
ในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะเปนเพื่อนบานกัน อาจเปนพี่นองกันหรือไมใชก็ได 

 

                                                                          
48 อดุลย  ตันประยูร.  (2526).  สังคมวิทยาชนบทและเมือง (สังคม211). หนา 14-30 
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ความหมายโดยรูปศัพท มีสองความหมาย 
ความหมายแรก ชุมชนหมายถึงหมูชนกลุมคนที่รวมกันเปนสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูใน

บริเวณเดียวกันและมีประโยชนรวมกัน 
ความหมายท่ีสอง ชุมชนคือกลุมคนท่ีมีการคบหาสมาคมกัน มีความสัมพันธตอเนื่องกัน

ตามระเบียบกฎเกณฑและมีวัตถุประสงครวมกัน 
ความหมายทางวิชาการ มีผูใหความหมายไวหลายทาง 
ชยันต วรรธนะภูติ กลาววาชุมชนหมายถึงการอยูรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่ง 

ในพื้นท่ีแหงหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมีคนกลุม
ดังกลาวอาศัยอยูรวมกัน ใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกัน 
และกัน มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตาง ๆ 

กาญจนา แกวเทพ ใหความหมายของชุมชนวา กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาเขตบริเวณ
เดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะอาชีพท่ีคลายคลึงกันมีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน  
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติจนถึงระดับหมูบานและ
ใหญกวาระดับหมูบานและผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้               
ยังมีการดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 

ประเวศ วลัยเสถียร กลาวถึงความสําคัญของความเปนชุมชน  วาการท่ีกลุมคน 
ไดสรางสรรค บางส่ิงบางอยางข้ึนดวยตนเอง เชนความสัมพันธระหวางกัน คุณลักษณะหรือ 
อัตลักษณและการทํางานรวมกัน ความเปนชุมชนไมใชส่ิงท่ีคงอยูตลอดเวลา อาจเกิดข้ึนและสลาย
ไปได  บางขณะก็มีความเขมแข็งเพ่ือเผชิญสถานการณท่ียุงยาก  บางขณะอาจจะไมมีพลัง 
และสูญสลายไปหรืออาจฟนตัวข้ึนมาใหมอีกก็ได มีการปรับเปล่ียนไปตามเงื่อนไขและสภาวะ
แวดลอมตาง ๆ 

จากความหมายตาง ๆ อาจกลาวไดวาลักษณะของชุมชนนามีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
1. เปนการรวมกันของกลุมคน (Group of People) ในรูปของกลุมสังคม กลาวคือ 

สมาชิกมีการปฏิบัติตอกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม (Social Interaction) 
เอ้ืออาทรตอกันและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

2. มีอาณาบริเวณ (Area) สําหรับเปนท่ีอยูอาศัย หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของ
สมาชิกและกลุมสังคม ขนาดชุมชน อาจมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ข้ึนอยูกับจํานวนของสมาชิก
ในกลุมสังคม 

3. มีการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพื่อควบคุมความสัมพันธของ
สมาชิกในชุมชน เชน บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ฯลฯ 
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4. สมาชิกมีความสัมพันธกันทางสังคม  (Social Relationship)  มีการติดตอสัมพันธกัน 
มีกิจกรรมรวมกัน มีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธกันแบบพบปะกัน มีชีวิตคลายคลึงกัน 

5.  สมาชิกมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินชีวิต รวมท้ังไดรับผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นรวมกัน 

6. สมาชิกมีระบบการติดตอส่ือสารและการเรียนรูรวมกันเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจ 
ในส่ิงตาง ๆ รวมกัน 
              2)  แนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชน 

เพ่ือความอยูรอดในสังคมปจจุบัน คนเราจะตองมีการเปล่ียนแปลง และปรับตนเองให
เขากับส่ิงแวดลอมในการเปล่ียนแปลงดวย บางคร้ังก็ไดวางแผนไวกอน แตในบางคร้ังไมมีการ
เตรียมการไวลวงหนาแตประการใดเลย จากประสบการณท่ีผานมาจะเห็นไดวา การเปล่ียนแปลง
ไปสูความอยูรอดทุกรูปแบบสามารถชวยสงเสริมชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 

การพัฒนาชุมชน ก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีนํามาใชเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึน 
สําหรับบรรดาประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังหลาย49 

ความหมายของ ”การพัฒนาชุมชน”  (Community Development) มาจากคําศัพท 2 คํา 
คือ 

คําวา “การพัฒนา” (Development) และคําวา “ชุมชน” (Community ) เม่ือประมวล
ความหมายแลวพอสรุปไดดังนี้ 

คําวา “การพัฒนา” ถามองท้ังดานปริมาณและคุณภาพ หมายถึง 
(1) การสรางสรรคเปล่ียนแปลงใหดีข้ึนกวาเดิม จากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่ง หรือ

จากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง 
(2) การเสริมสราง รักษา ปรับปรุง ชะลอ ยับยั้งความเส่ือมโทรมหรือชํารุดสึกหรอ  

ใหสามารถใชประโยชนไดนานท่ีสุด คุมคาท่ีสุด 
ดังนั้น คําวา “การพัฒนา” จึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลง

ในแนวความคิด และเปล่ียนการกระทํา ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนั้น มีการวางแผนไวแนนอน
ลวงหนา 

สวนคําวา “ชุมชน” หมายถึง “กลุมคนท่ีอาศัยอยูรวมกันในที่ใดท่ีหนึ่ง โดยมีความรูสึก
ผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด และสนใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลาย  ๆ  
ส่ิงคลายกัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น” ดังนั้นชุมชน

                                                                          
49 ทวี  ทิมขํา.  (2528).  การพัฒนาชุมชน. หนา 1 
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จึงประกอบดวยคน (People) อาณาบริเวณ (Area) ความสนใจรวมกัน (Common Interest)  
การปฏิบัติตอกัน (Interaction) และความสัมพันธของสมาชิก (Relationship) 

เ ม่ือพิจารณาความหมายของคําว า  “การพัฒนาชุมชน” ตามศัพทจึ งหมายถึง  
การสรางสรรคเปล่ียนแปลงชุมชน ซ่ึงเปนท่ีอยูรวมกันของคนใหดีข้ึนกวาเดิม จากระดับหนึ่ง 
ไปสูอีกระดับหนึ่ง หรือจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่งท่ีดีกวา50 

หลักการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาชุมชน จะตองเร่ิมจากภาวะ
ความเปนอยูของชุมชน พยายามดึงประชาชนใหเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเปนการเขาใจและ
ระลึกเสมอวา งานใด ๆ ในชุมชนน้ัน เปนงานและกิจกรรมของเขาเอง และการกระทํากิจกรรมใด 
ก็ตาม ใหเปนแบบคอยเปนคอยไป โดยคํานึงถึงส่ิงประกอบอ่ืน ๆ ในชุมชน ท้ังนี้เพื่อเปนการ
ปลูกฝงนิสัยและสงเสริมใหคนไดรูจักคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการดวยตนเองอยูเสมอ  

หลักการสําคัญของการพัฒนาชุมชนมีดังนี้51 
1. หลักการชวยตนเอง คือสนับสนุนใหประชาชนไดชวยเหลือตนเอง การชวยเหลือจาก

ภายนอกใหอยูในขอบเขตท่ีจะเปนการชวยตนเองไดเทานั้น ไมควรชวยทุกส่ิงทุกอยาง ตัวเขาไมได
มีสวนรวมพอแกการพัฒนาสมองเขา และเพ่ือท่ีจะใหเขาชวยตนเองได จึงควรเร่ิมจากสภาวการณ              
ท่ีเปนอยูของประชาชน เร่ิมจากส่ิงเล็ก ๆ นอยและงายไปหาส่ิงท่ียาก ไมรีบเรงทําโครงการทําแบบ
คอยเปนคอยไป เพื่อใหโอกาสเขาไดเรียนรูงานนั้น  ๆ และพยายามใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินให
มากท่ีสุด 

2. หลักการใหประชาชนมีสวนรวม ในกิจการทุกอยางใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
เพื่อใหเขาไดเปนผูตัดสินใจทํางาน ลงมือทํางานตามท่ีเขาไดตัดสินใจไปแลวดวยตนเอง ซ่ึงจะเปน
การทําใหเขาไดปฏิบัติตามความสนใจและความตองการ กรณีท่ีเขาไดเขามามีสวนรวมในกิจการ
หรือโครงการนั้น ๆ ทําใหเขาไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง แตในการดึงประชาชนเขารวมในกิจกรรม
นั้น ๆ จะตองไมมีการแบงช้ันวรรณะ จะตองมาจากทุกชนช้ันของสังคม ตั้งแตคนรํ่ารวยท่ีสุดจนถึง
ยากจนท่ีสุดของชุมชน จะเลือกที่รักมักท่ีชังไมได 

3. หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน หมายความวาในการดําเนินกิจการใด ๆ ทุกคน
จะมีสิทธิมีเสียงเทาเทียมกัน ไมมีใครใหญกวาใครดวยยศถาบรรดาศักดิ์ ยากดีมีจนหรือระดับ
การศึกษา แตถือวาเปนคนหนึ่งท่ีมีเสียงในการลงคะแนนเสียงหรือออกเสียง 

4. หลักการใชประโยชนจากจากผูนําทองถ่ิน เพราะผูนําทองถ่ินเปนบุคคลในทองท่ี                     
ท่ีมีผูเคารพนับถือ ไววางใจ หรือมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และการตัดสินใจของมหาชนใน
                                                                          

50 ทะนงศักด์ิ  คุมไขนํ้า.  (2534).  การพัฒนาการชุมชนเชิงปฏิบัติ. หนา 3-4 
51 ทวี  ทิมขํา.  เลมเดิม.  หนา 9-10 
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ชุมชน เขาจึงจะเปนผูชวยเหลือแพรหลายใหเกิดความนิยมจูงใจจากประชาชน ใหมารวมงานได
อยางมีประสิทธิภาพและบางคร้ังยังชวยเปนวิทยากรในบางสาขาใหอีกดวย 

5. หลักความเขาใจวัฒนธรรมทองถ่ิน ท้ังนี้เพราะแตละทองถ่ินยอมจะมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ินเปนของตนเอง ซ่ึงเหมือนคลายคลึงหรือตางออกไปจากชุมชนอ่ืน ผูมีหนาที่พัฒนา
จําตองทราบและยึดถืออยางนอยข้ันแรก ๆ การเขาสูชุมชน ตองวางโครงการดําเนินงานให
สอดคลองกับความเช่ือไปพลาง ๆ กอน ตอเมื่อภายหลังเห็นวาส่ิงใดควรปรับปรุง ดัดแปลงแกไข      
จึงคอยทําไปทีละเล็กทีละนอย โดยใหเขาไดรับความกระทบกระเทือนใจนอยท่ีสุดหรือไมรูสึกเลย 
ท้ังนี้เพราะเห็นดีเห็นงามในการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ดวย 
              3)  แนวคิดประชาคมและการมีสวนรวม 

การมีสวนรวม (Active Participation Theory) หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจ และ
อารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทํา
การบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น ท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาว ซ่ึงการ                 
มีสวนรวมเกิดจากแนวคิด 3 ประการ 52 คือ 

(1) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจ และความหวงกังวล
ของบุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกันกลายเปนความสนใจ และความหวงกงัวลรวมกันของสวนรวม 

(2) ความเดือดรอน และความไมพึงพอใจรวมกันท่ีมีตอสถานการณท่ีเปนอยูนั้นและลง
มือกระทํารวมกัน 

(3) การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา  
การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการท่ีสนองตอบ
ความเห็นชอบของคนสวนใหญเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น 

ทวีทอง หงสวิวัฒน  ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาคือ การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการควบคุมใชและการกระจายทรัพยากรท่ี
มีอยูเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะ
สมาชิกของสังคม ในการมีสวนรวมประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาท่ีแสดงออกใน
รูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง53 Cohen and Uphoff  กลาววา 
การมีสวนรวมโดยท่ัวไปหมายถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  แตก็ไมได
หมายความวาจะเปนการตัดสินใจแตเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการปฏิบัติการ 
(Implementaction) ดวย เชน การจัดองคกร การกําหนดกิจกรรมพัฒนา เปนตน การตัดสินใจยังมี
                                                                          

52 มรกต  วัฒนะวิรุณ.  (2541).  ปจจัยที่มีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค. หนา 28 
53 ทวีทอง  หงสวิวัฒน.  (2527).  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. หนา 153 
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ความเกี่ยวของกับประชาชนในเร่ืองของผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) 
ในกิจกรรมพัฒนาดวย  ซ่ึงจะเห็นวาการตัดสินใจน้ันเกี่ยวของเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ                        
แตก็เกี่ยวของกับผลประโยชนและการประเมินผลดวยเหมือนกัน กลาวคือ ผลประโยชนนั้นเปน              
ผลมาจากการปฏิบัติการ และผลประโยชนก็จะมาเปนตัวกําหนดใหมีการประเมินผล ซ่ึงตางก็ไดรับ
ผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแลวท้ังส้ินนั่นเอง54 

จากความคิดของ Cohen and Uphoff จะเห็นไดวาการมีสวนรวมมี 4 ลักษณะ คือ 
ก) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การริเร่ิม ตัดสินใจ 

ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
ข) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ประกอบดวย การสนับสนุนดานทรัพยากร                  

การบริหาร และการประสานความรวมมือ 
ค) การมีสวนรวมในผลประโยชน ท้ังวัตถุ ทางสังคม หรือสวนบุคคล 
ง) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
Rousseau  ไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวม  (A Participatory Theory of Democracy) 

ไวดังนี้55 
การมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจวาจะเลือกในการมีสวน

รวมหรือไม ท่ีสําคัญคือ จะตองไมมีใครเปนนายใครหรือเปนนายแหงชีวิตใคร 
กระบวนการมีสวนรวมนั้น ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและความสามารถ

พึ่งพาตนเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดความตระหนัก รับรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของตนเอง 
การมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญ เพราะการไดรับความรวมมือจากประชาชนเปาหมาย                  

อยางจริงจังในการเขารวมพัฒนาตามโครงการตาง ๆ ถือเปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จ                    
เพราะเปาหมายของการพัฒนา คือการไดรับความรวมมือในทางปฏิบัติจากกลุมเปาหมาย 

ในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2525 เปนตนมา รัฐบาลไทยมีความตระหนักในความสําคัญ
ของแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนมากย่ิงข้ึน ท้ังการมีสวนรวมทางสังคม เศรษฐกิจ                         
และการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                          

                                                                          
54 ทัศนีย  วีระกันต.  (2541).  การดําเนินการคุมครองผูบริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยรับเรื่อง 

รองทุกขมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค. หนา 33 
55 บุญชัย  เกิดปญญวัฒน.  (2528).  ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอกระบวนการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม. คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 25 
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พุทธศักราช  2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังบัญญัติเกี่ยวกับ              
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไวในหมวดท่ี 756 

การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนน้ันก็มีเปาหมายใหเกิดความ                    
เปนประชาสังคม เพื่อรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีดีและมีความสุข ดังนั้นเม่ือพิจารณาคําวา 
“ประชาคม” พบวามีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Civil Society” โดยสาระหลัก                    
เนนเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งในสังคม โดยเกิดจากการท่ีผูคนในสังคมมองเห็นวิกฤตของ
สภาพปญหาซ่ึงมีความสลับซับซอนและยากท่ีจะแกไข มีความตองการเห็นการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและนําไปสูการกอเกิดจิตสํานึก (Civic Consciousness) รวมกัน เกิดการรวมตัวเปนกลุม 
องคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกัน 
(Partnership) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการแกปญหารวมกัน ท้ังนี้โดยมีความรัก ความสมานฉันท 
และความเอ้ืออาทรตอกัน เพ่ือใหบรรลุผลในกระบวนการสรางการมีสวนรวมดังกลาวก็ตองอาศัย
ปจจัย57 ดังนี้ 

1 .ให มีกระบวนการมีส วนร วมของประชาชนในทอง ถ่ิน เ พ่ือ เข าพบวิกฤต  
การสรางสรรคกําลังการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางสังคม 

2. สงเสริมการศึกษาทองถ่ินโดยยึดหลักการใหคนในทองถ่ินเปนศูนยกลาง 
3. ใชการศึกษาโดยอาศัยการมองอยางเปนองครวมโดยคํานึงวาแตละทองถ่ินมีสภาพ

แตกตางกัน ตองแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาใหเหมาะสม จําตองใหความสําคัญกับเจตจํานงค
สาธารณะของคนในทองถ่ินนั้นดวย 

4. ตองศึกษาแตละทองถ่ินโดยมุงบูรณาการแผนงานและปจจัยในพื้นท่ีระดับตาง ๆ ของ
ชุมชน ใหประชาชนรวมกําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหตรงกับความตองการของแตละ
ทองถ่ินนั้น 

5. เนนการศึกษาสภาพทองถ่ินโดยมุงใหเกิดความยั่งยืนของความเปนประชาสังคมและ
สามารถเคล่ือนตอไดดวยตนเอง โดยมุงเนนการศึกษาประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้นดวย
กระบวนการเรียนรูรวมกันดังกลาว ยอมเปนประสบการณสําคัญท่ีทําใหสมาชิกของสังคมมองเห็น
ศักยภาพของตนเอง และตระหนักในความเปนเจาของสังคมท่ีตองรวมกันรับผิดชอบสังคม หรือ
เรียกวาการเกิด “จิตสํานึกสาธารณะ” (Civic Consciousness) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรค
ประชาสังคมใหมีความยั่งยืน 

                                                                          
56 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
57 สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา.  (2542).  รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตําบล. หนา 4-7 
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              4)  แนวคิดชุมชนเขมแข็ง 
แนวคิดชุมชนเขมแข็ง เปนแนวความคิดท่ีมีความสําคัญในกระแสของโลกาภิวัฒนของ

ไทยบทเรียนตาง ๆ 58 รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ การพังทลายของระบบสถาบันการเงินกลายเปนท่ีมา
ของปญหาสังคมอื่น ๆ ปญหาการลมละลาย ปญหายาเสพยติด ปญหาโสเภณี รวมท้ังปญหา
อาชญากรรม รวมไปถึงสถิติการฆาตัวตายท่ีสูงข้ึนเนื่องจากสภาวะบีบค้ัน หลายคนหมดทางออก 
ส่ิงเหลานี้ไมใชเร่ืองของใครคนใดคนหน่ึง แตเปนปญหาท่ีทุกคนทุกฝายตองหันหนาเขาหากัน 

ทามกลางกระแสอันโกลาหลในสังคมเมืองท่ีทําใหประชาชนจํานวนมากหวนกลับ                
สูบานเกิดในชนบท ทําใหคนพบวา ชุมชนในภาคเกษตรซึ่งกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
ไดทําหนาท่ีเหมือนฟองน้ําท่ีชวยซึมซับและโอบอุมแรงงานคืนถ่ินเหลานี้ไวหลาย ๆ ชุมชนมี                     
การถักทอกันเปนเครือขาย มีการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนอันจะเปน
รากฐานของกันพัฒนาท่ียั่งยืนบนหลักแหงความพอเพียง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 พระราชทานไวตอนหนึ่งวา 

“ถาสามารถท่ีจะเปล่ียนใหเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองท้ังหมด แมจะไมถึงคร่ึง 
อาจจะเศษหนึ่งสวนส่ี ก็จะสามารถท่ีจะอยูได การแกไขจะตองใชเวลาไมใชงาย ๆ โดยมากคนก็               
ใจรอนเพราะเดือนรอน แตวา ถาทําต้ังแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถท่ีจะแกไขได” 

ซ่ึงชุมชนจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนและพลิกฟนประเทศใหพนจากวิกฤต
เพราะชุมชนเปนหนวยทางสังคมที่ประกอบดวยคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงอาจจะมีความเหมือนและ      
ความตางในระดับบุคคล แตสถาบันก็ไดสรางกติกาในการอยูรวมกัน ไมวาจะเปนลักษณะของ
บรรทัดฐาน คานิยม วิถีชาวบาน อาทิเสนทางการพ่ึงตนเองของไพศาลี การเฮ็ดอยูเฮ็ดกินดวยเกษตร
อินทรียของคนอีสาน ตัวตนของชุมชนไมเรียง59  ท่ีเช่ือมโยงจนเกิดเปนความผูกพันระหวางคนกับ
คน คนกับทรัพยากรรวมไปถึงการสรางรูปแบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันอื่น ๆ 
              5)  แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีท่ีมาจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ คือเปนแนวคิดท่ี
เฟองฟูข้ึนเพราะลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 

 
 
 

                                                                          
58 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  เลมเดิม.  หนา 52 
59 แหลงเดิม. 

DPU



54 

ในแงปจจัยภายนอกประเทศ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเกิดจาก  
(1) การเปล่ียนแปลงในการอธิบายคําสอนของศาสนาคริสตอันเปนผลจากการประชุมวิ

ติกันท่ี 2(2505-2508) และ 
(2) การเพิ่มของการใหความชวยเหลือระหวางประเทศผานทางองคกรพัฒนาเอกชน                            

(Non-Governmental Organization หรือ NGO) 
ในแงปจจัยในประเทศ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเกิดจาก  
(1) การคุกคามของระบบทุนนิยมตอชุมชนหมูบาน แนวโนมการสลายตัวของชุมชน

ขณะท่ีวัฒนธรรมแหงชุมชนยังคงเขมแข็งอยู และ  
(2) การตื่นตัวของปญญาชนและผูมีการศึกษาตอการมีสวนรวมในทางการเมือง                          

ของประเทศ60 
วัฒนธรรมชุมชนของชาวบานไทยยังมีความเขมแข็ง คือความมีน้ําใจ ความรักกัน                    

ฉันพี่นอง แบงปนชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ไมเอาเปรียบขมเหง ความสมถะเรียบงาย การไมใชกําลัง  
การพึ่งพาตนเอง ความซ่ือสัตยไมคดโกง ในหมูบานภาคอีสานยังมีวัฒนธรรมท่ีดีงามเหลานี้อยูมาก
เปนพิเศษ การคุกคามของระบบทุนนิยมตอองคกรชุมชนหมูบานท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีลักษณะทาง   
จิตวิญญาณของชุมชนหรือท่ีเรียกวาวัฒนธรรมยังคงเขมแข็งอยู ทําใหปญญาชนและนักพัฒนา               
เกิดแนวคิดท่ีจะรักษาและฟนฟูวัฒนธรรมเดิม พวกเขาคิดจะเชิดชูใหวัฒนธรรมชุมชนเปนคุณคา              
ใจกลางของการพัฒนา เม่ือรักษาวัฒนธรรมชุมชนไวไดก็สามารถรักษาสังคมคือชุมชนหมูบาน                  
ไวไดดวย 

โดยสรุปแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนขยายตัวเฟองฟูในเมืองไทยเพราะแนวคิดนี้ ซ่ึงเปน
ระบบคิดมาจากระดับสากล ซ่ึงมีไทยมีสภาพการณพิเศษท่ีไมปรากฏในประเทศอ่ืน คือไทยยังเปน
สังคมท่ีผูคนมีน้ําใจ มีมิตรไมตรี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรักเพื่อนมนุษยในชนบท ยังมี
วัฒนธรรมชุมชนอยู เขมขนมากกวา ท่ี อ่ืนใดในโลก  และชุมชนหมูบ านยังมี เสถียรภาพ                            
โดยเปรียบเทียบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนในตางประเทศ ไทยเราก็พรอมรับแนวคิดนี้เพราะ
ชุมชนชนบทของเรามีวัฒนธรรมชนิดเดียวกันเปนพื้นฐานอยูกอน และเราประสบปญหาวาอาจจะ
เสียไป เพราะการคุกคามของระบบทุนนิยม อีกประการหน่ึงปญญาชน นักวิชาการและคนชั้นกลาง
ของไทยกําลังต่ืนตัวท่ีจะมีบทบาทและมีสวนรวมในการเมืองและกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศ 
ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยจึงเปนประเทศที่แนวคิดการพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชนแพรหลาย และ                 

                                                                          
60 ฉัตรทิพย  นาถสุภา.  (2534).  วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปล่ียนแปลงสังคม. หนา 221 
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มีอิทธิพลสูงขณะท่ีในประเทศโลกท่ีสามอื่น ๆ องคกรพัฒนาเอกชนยังชวยเหลือชาวบาน                       
ทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ61 

6)  แนวคิดยุติธรรมชุมชน 
ยุติธรรมชุมชนมีความคาบเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยเฉพาะในการประนอม

ขอพิพาทโดยชุมชนตามแนวทางสมานฉันท ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญแก “ชุมชน” เปนประการ
สําคัญซ่ึงเปนปจจัยหลักในการดําเนินการใหเกิดความยุติธรรมท้ังในดานของกระบวนยุติธรรม
ชุมชนและกระบวนยุ ติ ธ ร รม เ ชิ งสมาน ฉันท  แต แม ท้ั ง  “ยุ ติ ธ ร รม เ ชิ งสมาน ฉันท ”                            
(Restorative justice) กับ”ยุติธรรมชุมชน” (community justice) ตางก็มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิด 
“ความยุติธรรม” เดียวกัน แตมีการนําไปใชแตกตางกันโดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
องคกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ62 ซ่ึงท้ังยุติธรรมเชิงสมานฉันทและยุติธรรมชุมชนตางก็เปนท่ีรูจักกัน                
อยางแพรหลายในประเทศตะวันตก แตกระน้ันเม่ือพิจารณาถึงเร่ืองของความหมาย เนื้อหาสาระ 
และความสัมพันธระหวางกันและกัน แลวจะพบความจริงท่ีวาแนวคิดท้ังสองมีความเก่ียวของกัน 
นอยมาก การจะกลาวถึงความสัมพันธของท้ังสองแนวคิดนั้น จึงจําตองศึกษาท่ีมา ความหมายและ
หลักการท่ีสําคัญของกระบวนยุติธรรมชุมชน เพื่อเช่ือมโยงกับกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

สืบเนื่องมาจากการดําเนินคดีตามแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเปนกลไกที่ถูก
สรางข้ึนเพื่ออํานวยความยุติธรรม และไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในความคิดของ
คนท่ัวไปตลอดมา แตกระบวนการยุติธรรมก็มิใชแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพียงอยางเดียวในการจัดการ 
กับปญหาการกระทําความผิด63 ขอจํากัดและสภาพปญหาท่ีเกิดกับระบบยุติธรรมกระแสหลัก 
ในปจจุบันวา เปนผลพวงจากการดําเนินกระบวนทัศนท่ีใชกันมาเนิ่นนานนับรอยป แตปญหา 
การกระทําความผิดไมไดลดลง ประสบปญหาในระบบไมวาจะเปน “การละเลยผูเสียหาย” รวมท้ัง 
“การมิใหความสําคัญกับชุมชน” สงผลใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีกวายังไมอาจคาดหวังได 
เพราะขาดการเรียนรูและการจัดการกับปญหาการกระทําผิดอยางเปนระบบและตอเนื่อง                        
กระบวนทัศนเดิมไมวาจะเปนการลงโทษ การขมขูยับยั้งไมใหกระทําผิด การตัดโอกาสไมให
กระทําความผิดหรือแมแตการแกไขฟนฟู ก็ลวนแตมุงไปที่ผูกระทําผิด กระแสในกระบวน                    
การยุติธรรมปจจุบันนี้เรียกรองใหรัฐคุมครองผูเสียหาย เขาหาชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชน                    
เขามามีสวนรวมในกระบวนยุติธรรมอยางเปนหุนสวน 

                                                                          
61 ฉัตรทิพย  นาถสุภา.  เลมเดิม. หนา 221-235 
62 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การคืน “อํานาจ” แกเหยื่อ

อาชญากรรมและชุมชน. หนา 48 
63 วิยะดา  วังวรรณรัตน.  (2543).  วิธีดําเนินคดีอาญาที่ไมเปนทางการ. หนา 45 
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ความหมายของยุติธรรมชุมชน (Community Justice)64 เปนรูปแบบเชิงกลยุทธ 
(Strategic Method) ในการลดการกระทําผิดและปองกันการกระทําความผิดดวยวิธีการสรางและ
สงเสริมการทํางานรวมกัน (Collaboration) แบบเปนหุนสวน (Partnership) กับชุมชนท้ังหลาย  
Community Justice มุงเนนการ ทํางานอยางเปนระบบในเชิงรุก (Proactive) การแกปญหา (Problem 
Solving) โดยมุงไปที่การปองกัน,การควบคุม และการลดการกระทําผิดรวมถึงการเยียวยา 
ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด 

หากใชทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของสํานักอาชญาวิทยาเชิงวิพากษวิเคราะห “ยุติธรรม
ชุมชน” ท่ีเกิดข้ึนในอเมริกาสืบเนื่องมาจากทฤษฎีการศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอม หรือ 
Ecology  ในชวงป 1950-1960  ท่ีเห็นความสําคัญของชุมชนวาเปนปจจัยสําคัญในการควบคุม
อาชญากรรม และควบคุมสังคมไดดีท่ีสุด และนําไปสูการแกไขฟนฟูในชุมชน หรือ Community 
Based โดยปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมตามปกติวาไมใชกระบวนการแกปญหาอาชญากรรมไดโดย
ลําพังท้ังหมด ชุมชนอยูใกลชิดกับปญหาไดรับผลกระทบจากปญหาชุมชนจึงนาจะเปนผูท่ีช้ีปญหา 
และวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาไดดีท่ีสุด ตรงกับปรัชญาของ “ยุติธรรมชุมชน” ในสวน 
Problem Solving65 

ในสหรัฐอเมริกาแนวคิดยุติธรรมชุมชน(Community Justice) มีการนําไปใชในหลาย
เมือง เพื่อแกปญหาและปองกันการเกิดอาชญากรรมในชุมชนโดยพยายามนําประชาชนในชุมชน 
กับกระบวนการยุติธรรมหลักมารวมกันแกปญหาในทองถ่ิน อาทิ ใน Vermont กระบวนยุติธรรม
ชุมชนเปนรูปแบบของการคุมประพฤติในเชิงสมานฉันท ซ่ึงนําผูกระทําความผิดท่ีถูกพิพากษา
ลงโทษแลวในความผิดอาญาท่ีไมรุนแรง มาทําขอตกลงรวมกันกับชุมชนเพื่อการกลับสูชุมชน 
ของผูกระทําผิดเหลานั้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาตรงตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือไดวาเปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญาท่ีไม
รุนแรงเชนเดียวกัน ใน Oregon ยุติธรรมชุมชนอยูในโครงการ Portland Neighborhood DA 
Program ซ่ึงไดรับตอจากอัยการใหชุมชนรวมชวยกันแกไขปญหาอาชญากรรมและคุณภาพชีวิตใน

                                                                          
64 สรุปจากการสัมมนาที่  U.S. Department of Justice จัดขึ้นโดย Bureau of Justice Assistance 

รวมกับ Center of Effective Public Policy  และ  Center for Court Innovation  เมื่อเดือนกันยายน 2543 และในป
เดียวกันสมาคมคุมประพฤติและการพักโทษแหงสหรัฐอเมริกา (American Probation and Parole Association 
หรือ APPA) ก็ไดยึดถือคําจํากัดความดังกลาว ดูใน รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนทัศนใหม 
: ยุติธรรมชุมชน” จัดโดยกรมคุมประพฤติ 16 พฤษภาคม 2546 (อัดสําเนา) หนา 5 

65 เดชา  สังขวรรณ.  (2546).  รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนทัศนใหม : 
ยุติธรรมชุมชน หนา 7. 
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ทองถ่ิน ใน Massachusetts ก็มีกระบวนยุติธรรมชุมชนในรูปแบบของการดําเนินการสงบศึก 
โดยตํารวจเปนผูริเร่ิม เพื่อลดจํานวนในแบบสัญญาพันธมิตรวาจะไมกออาชญากรรม ใน New York  
เปนในรูปแบบของ Community court  ใน  Midtown ท่ีเรียกวา  Midtown Community Court  ซ่ึงจะ
ตัดสินลงโทษสถานเบา เพื่อใหกลับไปใหบริการสังคมในชุมชนแทน66 

ยุติธรรมชุมชนเปนความคิดท่ีสืบเนื่องตอจากแนวคิดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ไมเนนการลงโทษมุงซอมแซมความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดและเยียวยาผูเสียหาย  
รวมไปถึงชุมชนดวย ซ่ึงเปนหนาท่ีของทุกคนในชุมชนท่ีจะรวมกันแกไขเยียวยาความเสียหาย 
ท่ีเกิดจากการกระทําความผิด สมาชิกในชุมชนตองแสวงหาทางแกปญหาที่เหมาะกับชุมชน 
เพื่อแกไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด รวมท้ังไกลเกล่ียประนีประนอมคูกรณี
เพื่อใหรวมกันมุงหาทางออก กระบวนยุติธรรมชุมชนมีความพยายามท่ีจะลดการเขาสูกระบวน                 
การยุติธรรมปกติของปจเจกชนและชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมหาทางออก
ในการแกไขปญหาแทนไมวาจะในรูปแบบการนั่งลอมวงคุยกัน การประชุมกลุมครอบครัว  
การใหบริการสังคมแทนการลงโทษรวมท้ังการไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหาย
และผูถูกกลาวหา ซ่ึงก็เปนเพียงรูปแบบตัวอยางของยุติธรรมชุมชนท่ีใชอยูเทานั้น67 

หลักการและแนวคิดของยุติธรรมชุมชนนั้น เปนแนวคิดในการจัดการแกปญหา
อาชญากรรม โดยการใหชุมชนเขามาชวยแกไขเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม โดยมีท่ีมาจาก
แนวคิดวา รัฐตระหนักในศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ของชุมชนเอง  
ประกอบกับขอจํากัดของรัฐท่ีไมสามารถจัดการกับปญหาสังคมท้ังหลายท้ังปวงไดเพียงลําพัง 
ขอจํากัดท่ีวานี้ นอกจากจะเปนขอจํากัดเร่ืองเงินและกําลังคนแลวยังหมายรวมถึงขอจํากัดในเร่ือง
ความรูความเขา ใจในวิถีชุมชนอยางลึกซ้ึงดวย นอกจากน้ียังเปนไปตามหลักการบริหารงาน
ยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ีตองการความรวมมือสูง และลงทุนตํ่า และให
ความสําคัญอยางยิ่งกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองท่ีสามารถเปนกําลังการผลิตได 
โดยปรัชญาของยุติธรรมชุมชนเนนในการแกปญหาการกระทําความผิดโดยใหชุมชนเขามา 
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและการใหความสําคัญกับความตองการ (need) ของผูเสียหายในการเยียวยาหรือแกไข
ทดแทนความเสียหายท่ีไดรับจากการกระทําความผิด68 

                                                                          
66 http://www.courtinnovation.org/topic/community-court 
67 http://www. Yukon Community Justice.org/ 
68 อังคณา  บุญสิทธิ์.  (2546).  กระบวนการยุติธรรมชุมชน. หนา 71-72 
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หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน69 ไดแก 
1. ชุมชนรวมท้ังผูเสียหายและผูกระทําผิดแตละคนตางเปนลูกคาของระบบยุติธรรม 

ตามธรรมดาและยังเปนหุนสวนคนสําคัญ (Core Partnership) ของระบบยุติธรรมตามธรรมดา 
อีกดวย 

2. การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวางหนวยงานท้ังหลายในระบบยุติธรรม  
ตามธรรมดากับชุมชนเปนความพยายามเพ่ือความปลอดภัยของชุมชนและความสงบเรียบรอย                 
ของชุมชน 

3. ชุมชนเปนทรัพยากรท่ีตองใหความสําคัญในการแกไขปญหาและเพื่อรวมกันกับ
ประชาชนชุมชน ในการปองกันไมใหตกเปนผูเสียหาย ในการแกไขปญหาขัดแยงและรักษา                   
ความสงบเรียบรอยในชุมชน 

4. การกระทําความผิดแกไขและจัดการไดดวยการขจัดความไรระเบียบในสังคม                    
การกระทําหรือพฤติกรรมใด ๆ ท่ีจะนําไปสูการกระทําความผิดดวยวิธีการใหผูกระทําความผิด
สํานึกรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีตนเปนผูกอใหกับผูเสียหาย 

ซ่ึงหลักการตาง ๆ นั้นก็เพื่อการสรางและชวยเหลือสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชน                           
แหงความเปนธรรม  ปลอดภัย  และสงบเรียบรอย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู                            
ของประชาชน  โดยใหความสําคัญกับศักยภาพของชุมชน เพื่อใหสามารถคนหาเรียนรูวิธีแกปญหา
ตาง ๆ รวมทั้งท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรมไดดวยชุมชนเอง ซ่ึงจะเปนยุติธรรมชุมชนรูปแบบใด                         
ก็ตองใหคนในชุมชนทองถ่ินนั้นเปนผูกําหนด ซ่ึงจุดนี้เองที่เปนขอแตกตางท่ีเห็นไดชัดระหวาง
กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับกระบวนยุติธรรมชุมชน ซ่ึงตางก็ใหชุมชนมีบทบาทชวยเหลือ
เยียวยาความเสียหาย โดยยุติธรรมชุมชนน้ัน ชุมชนมีหนาท่ีในการแสวงหามาตรการหรือวิธีการ      
ตาง ๆ ในการแกไขและปองกันอาชญากรรมดวยชุมชนเอง หนาท่ีของรัฐมีแคโดยตรงกับชุมชน คือ
ชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน และเสริมสรางพลังชุมชนใหสามารถจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน       
โดยตัวของชุมชนเอง แตในกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท แมภาครัฐจะถูกลดทอนอํานาจ                      
ใหเปนผู อํานวยความสะดวกแตก็ยังมีบทบาทในการประสานงาน  เตรียมความพรอมให                            
มีการประชุมกลุมข้ึน  

ยุติธรรมชุมชนมีคุณลักษณะพิเศษท่ีสําคัญของยุติธรรมชุมชนอยูท่ี “กลยุทธ” ท่ีเนน 
การทํางานเชิงรุก (Proactive) การแกปญหา (Problem solving) เพื่อปองกันอาชญากรรม ควบคุม
อาชญากรรม และเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ “เปาหมาย
                                                                          

69 สมชาติ  เอื่ยมอนุพงศ.  (2546).  การเสนอผลการศึกษาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนทัศนใหม :  
ยุติธรรมชุมชน. หนา 15 
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โดยรวม” (overarching goal)  ของกระบวนยุติธรรมชุมชน หากทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรม
มีเปาหมายโดยรวม “เปาหมายเดียวกัน” โดยเปล่ียนเปาหมาย เปล่ียนบทบาท ขยายเปาหมาย  
ขยายบทบาท จากผูกระทําผิด (offender-focused) มาเปน “ชุมชน”  (community-focused) จะสง        
ผลดีตอกระบวนการยุติธรรมโดยรวม โดยใหเหตุผลวาแมเปาหมายของแตละองคกรจะตางกัน  
หากแต มุ ง สู เ ป าหมาย เ ดี ยวกันก็ จะส งผลให ทุกองค กรประสานการ ทํ า ง านร วมกัน 
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง “ยุติธรรมชุมชนยึดถือเปาหมายโดยรวม” ดังนี้ 

“สราง ชวยเหลือและสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงความเปนธรรม ปลอดภัย  
สงบเรียบรอยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน”70 

คุณคา (value) ของ “ยุติธรรมชุมชน”  คือเปนการพยายามซอมแซมเยียวยาความเสียหาย
ท่ีมีสาเหตุจากการกระทําความผิดแกผูเสียหายและชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ โดยเปนการทํางาน 
เพื่อปองกันการกระทําความผิด และการเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย เพื่ออํานวยความยุติธรรม 
ดวยการแกปญหากอนท่ีจะมีการกระทําความผิดยิ่งกวาการคอยจัดการกับคดีตาง ๆ เม่ือเกิดความผิด
ข้ึนแลว หรือเรียกวาเปนการปองกันมิใหมีการกระทําความผิด และสงเสริมการคุมครองชุมชนดวย
วิธีการทํางานในเชิงรุกมุงเนนการแกปญหาและมุงจัดการกับผูกระทําผิดดวยการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือจิตสํานึกท่ีจะนําไปสูการกระทําผิดอีก ความพยายามดังกลาวเปนการเฝาระวังรักษา
ใหชุมชนอยูกันอยางเปนธรรม ปลอดภัย มีความสงบเรียบรอยและเขมแข็ง ซ่ึงชุมชนลักษณะ
ดังกลาวการกระทําความผิดจะเกิดข้ึนไดยาก71 

บริบทในสังคมไทยท่ีเรงใหเกิด “ยุติธรรมชุมชน” นั้นมีอยูมากโดยท่ี “ยุติธรรมชุมชน” 
ไมใชเร่ืองใหมเลยมีรองรอยและดําเนินการอยูบางแลวในประเทศไทย โดยเฉพาะในคดีอาญา อาทิ 
โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ โครงการของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ศาลตําบลหรือศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทตําบล ท่ี อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ72 ซ่ึงชุมชน 
ในประเทศไทยก็ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในดานศักยภาพการพึ่งพาตนเองใหเปนชุมชน
เขมแข็งต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 เร่ือยมาจนฉบับปจจุบัน ถือเปน
นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนวคิดทางเศรษฐกิจชุมชนอยาง ผลิตภัณฑ

                                                                          
70 แหลงเดิม.หนา 15 
71 แหลงเดิม. หนา 16 
72 ผูจัดการออนไลน.  (2547).  ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทตําบล ผลิตผลทางความคิดคนรากหญา. 

สื บ ค น เ มื่ อ  1 8  ธั น ว า ม ค ม  2 5 5 6 ,  จ า ก http://www.manager.co.th/QQL/ViewNews.aspx? 
NewsID=9470000063192. 
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หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือโครงการกองทุนหมูบานก็ยิ่งเปนกําลังเสริมการเปนประชาคม
พึ่งตนเองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  

จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนนั้น จะเห็นไดวามีความ
คาบเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยเฉพาะทางดานองคประกอบตาง ๆ ท้ัง รัฐ และ
ชุมชน โดยชุมชนในที่นี้ยังรวมถึงตัวผูเสียหาย และผูกระทําความผิดอีกดวย อาจกลาวไดวา 
ยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายเดียวกัน คือ การมีสวนรวม 
ของชุมชน (Community Participation) การเสริมพลัง (Empowerment) และการพัฒนา
(Development) เน่ืองจากสัมพันธภาพระหวางกัน และไดฝกหัดท่ีจะควบคุมสังคมแบบไมเปน
ทางการดวยกัน โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตั้งอยูบนฐานคติท่ีเนนการชดเชย 
ความเสียหาย การเยียวยา และการประสาน สัมพันธภาพระหวางผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชน 
กิจกรรมจึงเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีความขัดแยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค หรือการกระทําความ                
ผิดเกิดขึ้นแลว ขณะท่ี ยุติธรรมชุมชน เนนท่ีการปองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนในชุมชน 
และยุติธรรมชุมชนมีลักษณะเปนพลังเงียบท่ีมีอิทธิพลตอบทบาทของผูเสียหายและผูกระทําผิด73 
และอาจกลาวไดวายุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปน “การบังคับโทษ
แบบไมเปนทางการ” หรือเปน “กระบวนการยุติธรรมแบบไมเปนแบบแผนพิธีการ” (Sanctions or 
Untraditional Process) ท่ีกระทํากันในชุมชนแทนท่ีจะกระทําการบังคับโทษตามกฎหมาย  
แตก็มีบางหลักการท่ีท้ังสองแนวคิดท่ีไมใชหลักการรวมกัน 

ก)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตั้งอยูบนกลุมฐานคติท่ีสนับสนุนการเยียวยา 
การชดใชความเสียหาย การดูแลรักษาและสรางสัมพันธภาพข้ึนใหมระหวาง ผูถูกกระทํา ผูกระทํา 
และชุมชน ดังนั้น ในระยะยาวแลวฐานคติและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันทไมปรากฏวามีความสอดคลองหรือรวมอยูในลูทางเดียวกันกับทฤษฎียุติธรรมชุมชน
แตอยางใด ผลลัพธก็คือโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญเนนท่ีชุมชนและ
อาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก แตสําหรับโครงการยุติธรรมชุมชนแลว มีเพียง 
สวนนอยท่ีเกี่ยวของกับฐานคติของกระบวนการยุติเชิงสมานฉันท 

ข)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมอบหมายบทบาทใหผูเสียหาย ผูกระทําผิด 
และชุมชน อยางเทาเทียมกันในการมีสวนรวมและการตัดสินใจ ขณะท่ีแนวคติของยุติธรรมชุมชน

                                                                          
73 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การปรับกระบวนทัศน

กระบวนการยุติธรรมไทย. หนา 28 
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จะมีลักษณะอยางท่ีเขาใจกันอยูคือนิ่งเฉยตอบทบาทของผูเสียหายและผูกระทําผิด แตเนน 
การปองกันกอนเกิดการกระทําความผิดเปนสําคัญ74 

อยางไรก็ตามแมแนวคิดยุติธรรมชุมชนจะรวมกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
อยูในหลักการพื้นฐาน75 สําคัญท่ีวา 

1.  การกระทําความผิดไมเพียงแตจะเปนเหตุท่ีอุบัติข้ึน มีตัวผูกระทําผิด หรือมีคดีความ 
ท่ีตองดําเนินเร่ืองไปตามกระบวนการเทานั้น แตยังเปนปญหาสังคมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของผูคนในสังคมและชุมชนอีกดวย แทนที่จะเนนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
แบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินคดีเลือกต้ังดวยแลว ลําพังเพียงการนําผูกระทําความผิด 
มาดําเนินคดีพิพากษาลงโทษยอมไมเปนการเพียงพอ ยังแตจะกอใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน 
ในชุมชน อันเห็นไดชัดเจนในการดําเนินการท่ีผานมา หรือแมกระทั่งในปจจุบัน ท่ีมีการแบง                   
ฝกแบงฝายอันเกิดเนื่องจากจุดเร่ิมตนท่ีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกตางกันแตลุกลามเลยเถิด                
จนเกิดความแตกแยกในชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังควรแสวงหาหนทางท่ีจะปองกันการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเกิดความสงบสุขในชุมชนดวย 

2.  ยุติธรรมชุมชนแนะนําวางานท่ีจําเปนอยางยิ่งและสําคัญมากของหนวยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมคือ การปองกันมิใหมีการกระทําความผิด ควรมีลักษณะของการสราง  
“ความเปนชุมชน” จากโครงการเชิงทักษะหรือบริการท่ีอิงกับกิจกรรมของชุมชนหรือชองทางท่ีเปด
สูครอบครัว โรงเรียนหรือเพ่ือนบาน ดังนั้นในสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ังก็เฉกเชนเดียวกัน 
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตระหนักถึงการปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
สรางความเปนชุมชนใหเกิดข้ึน 

ยุติธรรมชุมชน กับกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท จะมีลักษณะท่ีทับซอนกันอยู แตก็มี
หลักการสําคัญท่ีใชรวมกัน คือ ยุติธรรมชุมชนเนนวาการกระทําผิดเปนปญหาสังคมท่ีกัดเซาะ
คุณภาพชีวิตของผูคนในชุมชน และไดกําหนดนิยามใหมใหแกบทบาทและกรรมวิธีในการจัดการ
กับผูกระทําความผิด ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม แทนนิยามเดิมท่ีเนนการลงโทษ  
การยับยั้งปองกันและการแกไขฟนฟูเปนรายบุคคล โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมควรตอง
ขยายพันธกิจออกไปใหรวมถึงการปองกันการกระทําผิดการประนอมขอพิพาท และการแกปญหา
ความขัดแยงระหวางเพ่ือนบานดวย สวนการบริหารจัดการนั้นเนนวา หนวยงานเหลานี้ควร 
เคล่ือนเขาสูชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ และควรใหการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ไปพรอม ๆ กัน 
                                                                          

74 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  เลมเดิม. หนา 49-50 
75 แหลงเดิม. หนา 50 
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บทที 3 

กฎหมายเกียวกับการระงับข้อพพิาทคดีเลือกตัง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 

เนืองจากสังคมชาวตะวันออกเป็นสังคมทีสมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เมือมี 

ขอ้พิพาทเกิดขึน ส่วนใหญ่จะมอบใหผู้ใ้หญ่ทีเคารพนบัถือเป็นผูไ้กล่เกลียเจรจาก่อน ซึงตรงขา้มกบั

สงัคมชาวตะวนัตกทีนิยมยติุขอ้พิพาทโดยกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัอาจเนืองจากมีคุณภาพ

ชีวิต ฐานะโดยรวมแลว้ถือว่ามีความเป็นอยู่ทีดีกว่าสังคมตะวนัออกซึงส่วนใหญ่ยงัเป็นประเทศ

กาํลงัพฒันาฐานะและคุณภาพชีวิตยงัตาํอยูม่ากและแตกต่างกนัระหว่างสงัคมเมืองและสงัคมชนบท 

ซึงส่งผลให้ปัจจยัทางดา้นชุมชนนนัมีความเขม้แข็งอยู่มากเอืออาํนวยความยุติธรรมกนัในชุมชน

ท้องถิน ซึงแนวคิดในการระงับข้อพิพาทโดยชุมชนนันมีดํารงอยู่แล้วในสังคมตะวันออก  

โดยในบทนีจะศึกษาการระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย 

ศึกษาการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทีมีการพฒันาองค์กรชุมชน

ในการระงบัข้อพิพาทเป็นรูปธรรมกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกันว่ามีรูปแบบ ปัจจัยทีเอือต่อ                 

การระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างไรโดยเฉพาะการรับรองโดยกระบวนการทางกฎหมายของ

ภาครัฐ ว่าสิงใดทีจะสามารถนาํมาปรับใหเ้ขา้กบัแนวคิด “ยติุธรรมชุมชน” ในสงัคมไทยได ้แต่มิใช่

การลอกเลียนแบบมาทงัหมดเพราะอย่างทีกล่าวมาแลว้ยุติธรรมชุมชนในการระงบัขอ้พิพาทนัน                 

มีลักษณะตามปัจจัยในแต่ละชุมชนเป็นหลัก แต่เพือเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจ                           

แนวทางเลือกนีในการแก้ไขปัญหาในการระงบัข้อพิพาทคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในประเทศไทย นอกจากนีในบทนียงัศึกษาการระงับข้อพิพาทคดีเลือกตงัของประเทศ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล เพือนาํมาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย 

 

3.1  การระงับข้อพพิาทคดีเลอืกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทงัฉบบัปีพุทธศกัราช 2540 และปีพุทธศกัราช 

2550 บญัญติัชดัแจง้ว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการเลือกตงั มีสมาชิกวุฒิสภาทีมาจากการ

เลือกตงั และการสรรหา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นอกจากนีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย ยงัใหมี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินมาจาก

การเลือกตัง1 ซึงการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู ้บริหารท้องถิน นัน ได้มีการตรา

พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ.2545 ขึนเพือให้

คณะกรรมการการเลือกตงัใชเ้ป็นเครืองมือในการจดัการเลือกตงัทอ้งถินให้เป็นไปโดยสุจริตและ

เทียงธรรม ซึงในการเลือกตงัในแต่ละครัง ผูส้มคัรรับเลือกตงั ผูส้นับสนุนผูส้มคัร ประชาชนผูมี้

สิทธิเลือกตงัในชุมชนทอ้งถิน ต่างมีการแข่งขนัและแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่าย หลายครังเกิดความ

ขดัแยง้ทะเลาะเบาะแวง้ซึงกนัและกนั บางพืนทีถึงขนัทาํร้ายร่างกาย ถึงขนัฆ่าฟันอนัเป็นเหตุของ

อาชญากรรมซึงเป็นสิงทีไม่มีใครต้องการให้เกิดขึนในชุมชน ซึงสถาบนัการเลือกตงันานาชาติ 

(IDEA) มีความเห็นว่าในกระบวนการเลือกตงัทุกๆ ขนัตอน อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ หรือความ

รุนแรงไดท้งัสิน เนืองจากผลของการเลือกตงัอาจก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในโครงสร้างอาํนาจ

ทางการเมืองของชุมชนทอ้งถิน หรือของประเทศชาติ หรือทาํให้การจดัการผลประโยชน์ของกลุ่ม

ต่างๆ ทีแข่งขนักนัทางการเมืองเปลียนแปลงไป 

การเลือกตงัเชิงสมานฉนัทใ์นมิติของแนวคิด หมายถึงกิจกรรมทางการเมืองทีประชาชน

ผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยไดมี้ส่วนร่วม (participation) ในกระบวนการเลือกตงั เลือกผูแ้ทนทีไป

ทาํหนา้ทีแทนตน โดยลดความตึงเครียดและความขดัแยง้ในการแข่งขนัเพือชิงการนาํและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นกลไกหรือเครืองมือในการป้องกนัไม่ให้เกิดการต่อสู้ทางการเมือง

โดยใช้กาํลงัเข้าประหัตประหารแย่งชิงอาํนาจทางการเมืองซึงกันและกัน และเป็นกลไกหรือ

เครืองมือทีสร้างความสามคัคีร่วมมือซึงกนัและกนั เพือความเป็นเอกภาพของชุมชนผลประโยชน์

ส่วนรวมร่วมกนัของชุมชน สังคม และประเทศชาติบา้นเมือง เนืองจากในการทาํหน้าทีจดัการ

เลือกตงัของคณะกรรมการการเลือกตงัทีผ่านมาพบว่า การใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือในการบงัคบั 

หรือจดัการเลือกตงัใหเ้ป็นโดยสุจริตและเทียงธรรม กลบัทาํให้เกิดความขดัแยง้แตกแยกในสังคม

ชุมชน 

ในการควบคุมการเลือกตงัทอ้งถินในประเทศไทย ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม

นนั ดังทีไดก้ล่าวแลว้ว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญัติให้มี

คณะกรรมการการเลือกตงั เป็นองคก์ารอิสระทีเขา้มาทาํหนา้ที ควบคุม จดัการเกียวกบัการเลือกตงั

ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเทียงธรรม ทังระดับชาติได้แก่การเลือกตังสมาชิกสภา           

ผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึงสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตงัระดบัทอ้งถิน ไดแ้ก่การเลือกตัง

สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน โดยรัฐธรรมนูญให้อาํนาจคณะกรรมการการเลือกตงัใน

                                                                            
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550.มาตรา 284 
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การพิจารณาวินิจฉยัเรืองร้องเรียนเกียวกบัการเลือกตงัดว้ย ซึงในการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน 

หรือผูบ้ริหารทอ้งถินทีผา่นมา มีการร้องคดัคา้นการเลือกตงัทอ้งถิน ดงันี 

 

ตารางที 3.1  ปริมาณเรืองร้องคดัคา้นการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน ตงัแต่  

ปีพ.ศ. 2551 ถึง ปีพ.ศ. 2555 

 

ปีพ.ศ. จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ทีมีการเลือกตงั (แห่ง) 
จาํนวนเรืองร้องคดัคา้นการเลือกตงั  
ทีเป็นสาํนวนคดี (สาํนวน) 

2551 3,081 3,782 
2552 3,827 2,551 
2553 287 631 
2554 911 770 
2555 3,116 1,992 
 

ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงั 

 

จากตารางที 1 เห็นไดว้่า ปริมาณเรืองร้องคดัคา้นการเลือกตงัทอ้งถิน มีเป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิงใน ปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2553 เรืองร้องคดัคา้น มีปริมาณมากกว่าจาํนวน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีครบวาระซึงตอ้งมีการจดัการเลือกตงัในปีนนัๆ  

         3.1.1  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัทอ้งถินโดยชุมชนในประเทศไทย 

1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แกไ้ขเพิมเติมถึง (ฉบบัที 2) 

พุทธศกัราช 2554 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว ้ในมาตรา 2                     

ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข                    

และมาตรา 3 บญัญติัว่า “อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข

ทรงใช้อาํนาจนันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล2 โดยในส่วนของการจัดการเลือกตังนัน 

รัฐธรรมนูญบญัญติัใหมี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเรียกว่า “คณะกรรมการการเลือกตงั” เป็นองค์กร

อิสระทีไม่อยู่ภายใตอ้าํนาจการบังคบับญัชาของฝ่ายบริหาร ทาํหน้าทีดาํเนินการจดัการเลือกตงั                

                                                                            
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
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ทงัระดบัชาติ และระดับท้องถินให้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตัง

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการการเลือกตงัหนึงคน และกรรมการอืนอีกสีคนซึงพระมหากษตัริย ์

ทรงแต่งตงัตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 235 ถึงมาตรา 241 บญัญติัใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจหนา้ที ดงันี 

ก )   ค วบ คุ ม แ ละ ดํา เ นิน ก า ร จัด  ห รื อจัด ให้ มีก า ร เ ลือ ก ตัง  ห รื อ ก าร สร ร ห า

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิน และผูบ้ริหารท้องถิน รวมทัง                      

การออกเสียงประชามติ 

ข)  ประธานกรรมการการเลือกตงัเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึงสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ                     

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน และเป็น                 

นายทะเบียนพรรคการเมือง 

ค)  ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทังหลายอันจําเป็นแก่การปฏิบัติ                    

ตามกฎหมาย 

ง)  วางระเบียบเกียวกบัขอ้หา้มในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะรัฐมนครี และรัฐมนตรีขณะ

อยูใ่นตาํแหน่งรักษาการในกรณีทีมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร3 

จ )   ก ําหนดมาตร การและการควบคุ มการบริจาค เ งินให้แก่พรรคการ เ มือ ง                                

การสนบัสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจ่้ายเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตงัรวมทงั

ตรวจสอบทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงิน เพือประโยชน์              

ในการลงคะแนนเลือกตงั 

ฉ)  มีคาํสังให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน หรือเจ้าหน้าทีอืนของรัฐ ปฏิบัติการทงัหลายอนัจาํเป็น                  

ตามกฎหมาย 

ช)  สืบสวนสอบสวนเพือหาขอ้เท็จจริง และวินิจฉยัชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึน 

ซ)  สังให้มีการเลือกตังใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ให้หน่วยเลือกตังใด                  

หน่วยเลือกตังหนึงหรือทุกหน่วยเลือกตัง เมือมีหลักฐานอันควรเชือได้ว่าการเลือกตังหรือ                           

การออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตงันนัๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม 

                                                                            
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พุทธศกัราช 2550.มาตรา 181 
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ฌ)  ประกาศผลการเลือกตงั ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 

ญ)  ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่

ประชาชนเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ฎ)  ดาํเนินการอืนตามกฎหมายบญัญติั 

ฏ)  แต่งตังบุคคล คณะบุคคล หรือผูแ้ทนองค์กรเอกชนเพือปฏิบัติหน้าทีตามที

มอบหมาย 

ฐ)  เพิกถอนสิทธิเลือกตังผู ้สมัครรับเลือกตังทีกระทําผิดต่อกฎหมายเกียวกับ                    

การเลือกตงั 

ฑ)  ด ําเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการคัดค้านการเลือกตังหรือการสรรหา

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน หรือ                   

การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ฒ)  ก่อนประกาศผลการเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจวินิจฉัยให้มีการเลือกตงัใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัและ                 

ใหถื้อเป็นทีสุด 

ณ)  กรณีประกาศผลการเลือกตงัไปแลว้ ถา้คณะกรรมการการเลือกตังเห็นสมควร 

ให้มีการเลือกตงัใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงั (ให้ใบเหลืองหรือใบแดง) สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ใหย้นืคาํร้องต่อศาลฎีกา ส่วนการเลือกตงัระดบัทอ้งถินใหย้นืคาํร้องต่อ

ศาลอุทธรณ์ ในกรณีทีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ มีคาํสงัให้มีการเลือกตงัใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตงัใหถื้อว่าสมาชิกสภาพของบุคคลนนัสินสุดลง และให้ถือเป็นทีสุดไม่สามารถอุทธรณ์หรือ

ฎีกาไดอี้กต่อไป 

ด)  กรณีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ถูกร้องคัดค้านให้คณะกรรมการการเลือกตัง

ดาํเนินการสืบสวนสอบสวน และเมือวินิจฉยัอยา่งใดแลว้ ใหศ้าลฎีกาเป็นผูว้ินิจฉยัต่อไปทนัที 

เห็นได้ว่า  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้อ ํานาจ

คณะกรรมการการเลือกตงัทังอาํนาจบริหาร(การมีคาํสังต่างๆหรือการประกาศผลการเลือกตงั) 

อาํนาจนิติบัญญัติ (ออกกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง) และอาํนาจตุลาการ (สืบสวน สอบสวน และ                     

การพิจารณาวินิจฉยัเรืองร้องคดัคา้นการเลือกตงั) 
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2)  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั พ.ศ. 2550 

แกไ้ขเพิมเติมถึง (ฉบบัที2) พ.ศ. 2554 

สืบเนืองจากมาตรา 138 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ให้มี

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั จึงมีการตราพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตัง ขึน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา                  

เล่ม 124 ตอนที 64 หน้า 1 เมือวนัที 7 ตุลาคม 2550 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ คือ โดยที

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหมี้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตังดังกล่าว เพือให้มีคณะกรรมการการเลือกตังปฏิบัติหน้าที                     

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายทีก ําหนดให้เป็น                          

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการการเลือกตงั ต่อมามีการแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าว เมือ พ.ศ. 2554 เนืองจากได้มีการแก้ไข เพิมเ ติมรัฐธรรมนูญแห่ง                            

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกียวกับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยให้มีจ ํานวน

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนห้าร้อยคน มาจากการเลือกตงัแบบแบ่งเขต

เลือกตงัจาํนวน สามร้อยเจ็ดสิบหา้คน และสมาชิกทีมาจากการเลือกตงัแบบบญัชีรายชือจาํนวนหนึง

ร้อยยสิีบหา้คน ในการนีจึงตอ้งแกไ้ขเพิมเติมอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงัในส่วนที

เกียวกับการแบ่งเขตเลือกตังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ                   

การเลือกตงั พ.ศ. 2550 ให้สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญ ซึงพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญ          

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง ได้บัญญัติอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการการเลือกตงั ทีมี                    

ความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไวใ้นมาตรา 10 ดงันี 

ก )  คว บ คุม แ ละ ดํา เ นิ น กา ร จัด ให้มี ก า ร เ ลื อก ตังห รื อสนับ สนุ น กา ร สร ร ห า

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถิน แลว้แต่กรณี 

รวมทงัการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม 

ข)  ออกประกาศหรือวางระเบียบกาํหนดการทงัหลายอนัจาํเป็น หรือดาํเนินการเพือให้

เป็นไปตามบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ               

ว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ                      

และกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน เพือให้การเลือกตงัหรือ

การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม 

ค)  วางระเบียบเกียวกบัการหาเสียงเลือกตงั และดาํเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง 

ผูส้มคัรรับเลือกตงั และผูมี้สิทธิเลือกตงั เพือให้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม และกาํหนด
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หลกัเกณฑ์การดาํเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตงัมีความเสมอภาค และมีโอกาศ

ทดัเทียมในการหาเสียงเลือกตงั 

ง)  วางระเบียบเกียวกบัการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตงัตามมาตรา 254 

จ)  วางระเบียบเกียวกบัขอ้ควรปฏิบติัและขอ้หา้มมิใหป้ฏิบติัของพรรคการเมืองผูส้มคัร

รับเลือกตงั และผูมี้สิทธิเลือกตงั ในส่วนทีเกียวกับการเลือกตงั และการตอบข้อหารือของ

คณะกรรมการการเลือกตงัเกียวกบัเรืองดงักล่าว ทงันี โดยตอ้งตอบขอ้หารือภายในสามสิบวนันับ

แต่วนัทีไดรั้บขอ้หารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบขอ้หารือเพราะเหตุทีเรืองนนัยงัไม่เกิดขึนมิได ้

ฉ)  วางระเบียบหรือใหค้วามเห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะรัฐมนตรีในระหว่าง

ทีอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรสินสุดลงหรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร ในเรืองดงัต่อไปนี 

1.  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตงัหรือโยกยา้ยข้าราชการซึงมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจาํ พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการทีรัฐถือหุ้นใหญ่ตามที

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง หรือให้บุคคลดงักล่าวพน้

จากการปฏิบติัหนา้ทีหรือพน้จากตาํแหน่ง หรือใหผู้อื้นมาปฏิบติัหนา้ทีแทน 

2.  ใหค้วามเห็นชอบในการอนุมติัใหใ้ชจ่้ายงบประมาณสาํรองจ่าย เพือกรณีฉุกเฉิน

หรือจาํเป็น 

3.  วางระเบียบเกียวกบัการใชท้รัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพือกระทาํการ

ใด ซึงจะมีผลต่อการเลือกตงั หรือใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

 ทงันี โดยคาํนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ รวมทังค ํานึงถึงความสุจริตและเทียงธรรม              

ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตงั 

ช)  กาํหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใด 

อนัอาจคาํนวณเป็นเงินได ้ ให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐการใชจ่้ายเงิน 

ของพรรคการเมืองและผูส้มัครรับเลือกตัง รวมทังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของ 

                                                                            
4 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั พ.ศ. 2550 

มาตรา 25 องค์การเอกชนใดทีมีความประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การเลือกตงัในการตรวจสอบการเลือกตงัหรือการดาํเนินการตามมาตรา 10 (14)ให้ยืนคาํขอต่อคณะกรรมการ 

การเลือกตงั ถา้คณะกรรมการการเลือกตงัตรวจสอบแลว้เห็นว่าองค์การเอกชนนันมีความเป็นกลางทางการเมือง

และมีความสามารถทีจะปฏิบติังานดงักล่าวได ้ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจรับรององคก์ารเอกชนนนั 

ในการเลือกตงัแต่ละครัง คณะกรรมการการเลือกตังมีอาํนาจแต่งตงัผู ้แทนขององค์การเอกชน 

ทีไดรั้บการรับรองตามวรรคหนึง เพือช่วยดูแลตรวจสอบการเลือกตงั และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตงั

ทราบในกรณีทีพบเห็นว่าการเลือกตงัเป็นไปโดยไม่สุจริตและเทียงธรรม หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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พรรคการเมืองโดยเปิดเผยและการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพือประโยชน์ในการลงคะแนน

เลือกตงั ทงันี โดยใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

ซ)  มีคาํสงัใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิน หรือเจา้หน้าทีอืนของรัฐ ปฏิบติัการทงัหลายอนัจาํเป็นตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง

สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภา

ทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน 

ฌ)  ดาํเนินการแบ่งเขตเลือกตงัสาํหรับการเลือกตงัแบบแบ่งเขตเลือกตงัและการเลือกตงั

แบบบญัชีรายชือ และการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน รวมทงัจดัให้มีบญัชี

รายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั 

ญ)  สืบสวนสอบสวนเพือหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึน

เกียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน 

ฎ)  ส่งเรืองไปย ังประธานสภาผู ้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที

คณะกรรมการการเลือกตงัเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคน

ใดคนหนึงสินสุดลงหรือส่งเรืองไปยงัศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทีเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของ

รัฐมนตรีคนใดคนหนึงสินสุดลง 

ฏ)  สงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงัตามทีกฎหมายบญัญติั หรือสงัให้มีการเลือกตงัใหม่หรือ

ออกเสียงประชามติใหม่ ในหน่วยเลือกตงัใดหน่วยเลือกตงัหนึงหรือทุกหน่วยเลือกตงัหรือสงัให้มี

การนับคะแนนใหม่ เมือมีหลกัฐานอนัควรเชือไดว้่าการเลือกตงัหรือการออกเสียงประชามติใน

หน่วยเลือกตงันัน ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม ทงันี หลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้

เป็นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการการเลือกตงักาํหนด 

ฐ)  ประกาศผลการเลือกตัง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียง

ประชามติ 

ฑ)  ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิน หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่

ประชาชนเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขการ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตงั

ตามมาตรา 25 ทงันี การจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการ 

การเลือกตงักาํหนด 

ฒ)  วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ทีของผูไ้ดรั้บการแต่งตงัให้มีอาํนาจหน้าที

เกียวขอ้งกบัการเลือกตงั การสนบัสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ 

ณ) จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีและขอ้สังเกตเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร

และวุฒิสภา 

ด)  ดาํเนินการอืนตามทีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญอืน หรือกฎหมายอืนบัญญัติให้เป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ 

การเลือกตงั 

3)  พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 

ในการจัดการเลือกตังระดับท้องถินนัน คณะกรรมการการเลือกตังดําเนินการ                   

จดัการเลือกตงัตามบทบญัญติัของพระราชบัญญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน พ.ศ. 2545 เพือให้เกิดความสุจริตและเทียงธรรม ซึงในพระราชบญัญติัดงักล่าวนอกจาก                 

จะบัญญัติเกียวกับการดําเนินการจัดการเลือกตังแล้ว ยงัได้บัญญัติให้อาํนาจคณะกรรมการ                       

การเลือกตงัในการเพิกถอนสิทธิเลือกตงั หรือสงัใหมี้การเลือกตงัใหม่ ในกรณีทีเห็นว่าการเลือกตงั

มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรมกล่าวคือ 

มาตรา 95 เมือคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัไดรั้บรายงานผลการนบัคะแนน

เลือกตงัตามมาตรา 92 แลว้เห็นว่าการเลือกตังและการนับคะแนนเลือกตงัเป็นไปโดยสุจริต                       

และเทียงธรรมใหร้ายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตงัเพือประกาศผลการเลือกตงั 

ในกรณีทีคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัเห็นว่าไดมี้การทุจริตในการเลือกตงั

หรือการนับคะแนนเลือกตงั หรือมีหลกัฐานอนัควรเชือได้ว่าการเลือกตงัหรือการนับคะแนน

เลือกตังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตัง ถา้กรรมการการเลือกตงัเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาํสังให ้                 

นบัคะแนนใหม่หรือให้มีการเลือกตงัใหม่ เวน้แต่การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เทียงธรรม

ดังกล่าวหรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกียวข้องกับผูไ้ด้รับเลือกตงัหรือมิได้เป็นเหตุสําคัญ                            

ทีทาํใหผู้น้นัไดรั้บเลือกตงั 

บทบัญญัติตามวรรคสองไม่เป็นการตัดอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง 

ทีจะดาํเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีคาํสงัตามอาํนาจหน้าทีของตน ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั 
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มาตรา 96 ก่อนประกาศผลการเลือกตงั ถา้คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั

สืบสวนสอบสวนแลว้เห็นว่ามีหลกัฐานอนัควรเชือไดว้่าผูส้มคัรผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบญัญติันีหรือมีพฤติการณ์ทีเชือไดว้่าผูส้มคัรผูใ้ดก่อให้ผูอื้นกระทาํ สนับสนุน หรือรู้เห็น

เป็นใจใหบุ้คคลอืนกระทาํการดงักล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทาํดงักล่าวแลว้ไม่ดาํเนินการเพือระงบั

การกระทาํนันถา้คณะกรรมการการเลือกตังประจาํจงัหวดัเห็นว่าการกระทาํนนัน่าจะมีผลให ้

การเลือกตังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตังประจาํจังหวดั

รายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตงัพิจารณาสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตัง

ผูส้มคัรทีกระทาํการเช่นนนัทุกรายเป็นเวลาหนึงปี โดยมีผลนับแต่วนัทีคณะกรรมการการเลือกตงั 

มีคาํสงั 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึง คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวัด 

อาจตังคณะอนุกรรมการเพือช่วยดาํเนินการเกียวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลกัเกณฑ ์

ทีคณะกรรมการการ เลือกตังก ําหนด และให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตาม                          

ทีคณะกรรมการการเลือกตงักาํหนด 

ในกรณีทีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัว่ามีการกระทาํอนัเป็น                

การฝ่าฝืนตามวรรคหนึง ไม่ว่าเป็นการกระทาํของผูใ้ด ถา้เห็นว่าผูส้มคัรผูใ้ดจะไดรั้บประโยชน์                 

จากการกระทาํนนัคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัมีอาํนาจสงัให้ผูส้มคัรผูน้ันระงบัหรือ

ดาํเนินการใดเพือแก้ไขความไม่สุจริตและเทียงธรรมนนัภายในเวลาทีกาํหนด ในกรณีทีผูส้มคัร                   

ผูน้นัไม่ดาํเนินการตามคาํสงัของคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  

ใหส้นันิษฐานว่าผูส้มคัรผูน้นัเป็นผูส้นบัสนุนการกระทาํนนั 

มติของคณะกรรมการการเลือกตงัเพือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัตามมาตรานีตอ้งมีคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัท ์

เมือมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูส้มคัรคนใดแลว้ ให้พิจารณาดาํเนินการให้มีการ

ดาํเนินคดีอาญาแก่ผูส้มคัรผูน้นัดว้ย 

ในกรณีทีมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงัตามมาตรานีภายหลงัวนัลงคะแนนและผูส้มคัร 

ทีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตงัทีได้คะแนนเลือกตงัในลาํดับทีได้รับการเลือกตงัในเขตเลือกตังนัน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตงัใหม่ และให้นําความในมาตรา 95 วรรคสาม  

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 97 เมือคณะกรรมการการเลือกตงัไดป้ระกาศผลการเลือกตงัแลว้ หากภายหลงั 

มีหลกัฐานอนัควรเชือไดว้่าผูส้มคัรรับเลือกตงัผูใ้ดกระทาํการใดๆ โดยไม่สุจริตเพือให้ตนเอง 

ไดรั้บเลือกตงัหรือการเลือกตงัหรือการนบัคะแนนเลือกตงัในเขตเลือกตงัใดมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริต
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และเทียงธรรมหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา 57 ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงั

ผูส้มคัรรับเลือกตงัผูน้ันมีกาํหนดเวลาหนึงปี หรือมีคาํสังให้เลือกตังใหม่หรือนับคะแนนใหม่  

แต่ตอ้งสงัภายในหนึงปีนบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตงั เวน้แต่ความไม่สุจริตหรือไม่เทียงธรรม

ดงักล่าวหรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 ดงักล่าวมิไดเ้กียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตงัหรือมิไดเ้ป็นเหตุสาํคญั 

ทีทาํใหผู้น้นัไดรั้บเลือกตงั 

ให้นําความในมาตรา 96 มาใช้บังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตังของผูส้มัคร 

รับเลือกตงัตามมาตรานีโดยอนุโลม 

จากบทบัญญติัของกฎหมายดงักล่าวข้างต้น มีคาํว่า “ไม่เป็นเหตุสําคัญทีทาํให้ผูน้ัน

ได้รับเลือกตงั” ซึงหมายความว่า มีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตังเกิดความไม่สุจริตหรือ 

เทียงธรรมในการเลือกตงัขึน แต่การกระทาํนนัไม่เป็นเหตุสาํคญัทีทาํให้ผูส้มคัรผูน้นัไดรั้บเลือกตงั  

จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงสามารถนําไปสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตังท้องถิน                    

โดยชุมชน เพือใหเ้กิดความสมานฉนัท ์ความสามคัคีในชุมชนได ้

      ความผดิตามพระราชบัญญัตกิารเลอืกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545  

จากการทีผูเ้ขียนศึกษาพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน พ.ศ. 2545 นนั ผูเ้ขียนจาํแนกความผดิตามกฎหมายดงักล่าวดงันี 

 

ตารางที 3.2  ความผิดตามพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน  

พ.ศ.2545  

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

1. ความผดิเกยีวกบัการหาเสียงเลอืกตงั 

57,118 เมือมีการประกาศใหมี้การเลือกตงั ใน

กรณีอืนนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระการดาํรงตาํแหน่ง ของสมาชิก  

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

 

 

 

 

 

DPU



73 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

 สภาท้องถิน หรือผูบ้ริหารท้องถิน 

หา้มมิใหผู้ส้มคัรหรือ ผูใ้ดกระทาํการ 

เ พื อ จู ง ใ จ   ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั ง ใ ห้

ลงคะแนนเลือกตงัให้แก่ตนเอง หรือ

ผู ้สมัครอืน หรือให้งด เว ้นการ

ลงคะแนนเลือกตงั ให้แก่ผูส้มคัรใด

ดว้ยวิธีการดงันี 

(1) จดัทาํ ให ้เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้

หรือจัดเตรียมเพือจะให้ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อืนใดอนัอาจคาํนวณ

เป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด 

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้

เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใด

ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้มแก่

ชุ ม ช น  ส ม า ค ม  มู ล นิ ธิ  ว ั ด 

สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ 

หรือสถาบันอืนใดทีคณะกรรมการ

การเลือกตังประกาศกาํหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

(3) ทาํการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง

ด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรืน

เริงต่างๆ 

(4)เลียงหรือรับจะจดัเลียงผูใ้ด 

   

 

DPU



74 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

 (5 )  ห ล อ ก ล ว ง  บัง คับ  ขู่ เ ข็ ญ  ใช้

อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้

เขา้ใจผดิในเรืองใดอนัเกียวกบัผูส้มคัร

ใด  

  กรณีตามวรรคหนึง หากเป็นการ

เลือกตงัอนัเนืองมาจากการครบวาระ 

การดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภา

ทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารท้องถินห้ามมิ

ให้กระทาํภายในหกสิบวนัก่อน วนั

ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจนถึงวนั

เลือกตงั 

   การประกาศนโยบาย หรือการ

ดาํเนินการตามแนวทาง ในการแกไ้ข

ปัญหาตามอาํนาจหน้าทีของท้องถิน 

ดว้ยวิธีการใชจ่้าย จากเงินงบประมาณ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มิให้

ถือว่าเป็นกรณีตาม (1) หรือ (2) 

  เพือให้การหาเสียงเลือกตังเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการ             

การเ ลือกตังประกาศ เ พือแนะนํา

วิธีการหรือลกัษณะ ตอ้งห้ามในการ

หาเสียงเลือกตงัของผูส้มคัรในราช

กิจจานุเบกษา 

   

 

DPU



75 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

59,120 หา้มมิใหผู้ใ้ดซึงมิไดมี้สญัชาติไทยเขา้

มีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตงั หรือ

กระทาํการใด ๆ เพือประโยชน์แก่การ

เลือกตงั โดยประการทีอาจเป็นคุณ 

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

- 

 หรือเป็นโทษแก่ ผูส้มคัร ทงันี เวน้แต่

การกระทาํนันเป็นการช่วยราชการ 

ตามทีทางราชการร้องขอ หรือเป็น

การประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต

ของผูน้นั 

   

61,121 ห้ามมิให้ผูใ้ดทาํการโฆษณาหาเสียง

เลือกตงั โดยวิธีการใด ๆ อนัเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผูส้มัคร นับตังแต่

เวลา 18.00 นาฬิกาของวนัก่อนวนั

เลือกตงัหนึงวนัจนสินสุดวนัเลือกตงั 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน 

ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

62 ;

ว ร ร ค

ส อ ง 

,122 

การโฆษณาหาเสียงเลือกตังต้องไม่

กระทาํโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึง

ขอ้ความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือ

โดยวิธีการปิดประกาศ ณ ทีรัว กาํแพง 

ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือ

ต้นไม้ บรรดาซึงเป็นทรัพยสิ์นของ

ทางราชการ หรือ ณ บริเวณทีเจา้ของ 

หรือผู ้ครอบครองทรัพย์สิน มิได้

อนุญาต เวน้แต่เป็นการปิดประกาศ ณ 

สถานทีทีกาํหนด 

 

 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือปรับแห่ง

ละ 1,000 บาท 

แ ล้ ว แ ต่

จ ํานวนใดจะ

สู ง ก ว่ า กั น 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

DPU



76 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

64 วรรค

สอง,121 

เมือได้มีประกาศกําหนดทีเลือกตัง

แลว้ ห้ามมิให้ผูใ้ดนําสิงพิมพ์ แผ่น

ประกาศ หรือสิงอืนใด มาปิดหรือ

แสดงไวภ้ายในทีเลือกตงั เวน้แต่เป็น

การดํา เ นินการ ตามคําสังของ

ผู ้อ ํานวยการการ เ ลือกตัง  ประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือ

ประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวก 

แก่ผู ้ใช้สิทธิ เลือกตังตามระเบียบ 

คณะกรรมการการเลือกตงักาํหนด 

  ในกรณีทีมีสิงพิมพ์ แผ่นประกาศ 

หรือสิงอืนใด ปิดหรือแสดงไวภ้ายใน 

ทีเลือกตงัอยู่ก่อน หรือในวนัเลือกตงั

อันเป็นการฝ่าฝืน วรรคหนึง ให้

คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตัง

ทาํลาย ปกปิด หรือนาํออกไปไวน้อก

ทีเลือกตงั 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

81 วรรค

ห นึ ง

,127 

ห้ามมิให้ผูใ้ดจ่าย แจก หรือให้เงิน 

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใด แก่ผูมี้

สิท ธิ เ ลื อ ก ตัง เ พื อ จู ง ใ จ  มิ ใ ห้ ไ ป

ลงคะแนนเลือกตงั หรือกระทาํการ              

ใด ๆ เพือมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตังไป

ลงคะแนนเลือกตงั 

  ผูใ้ดมีบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้

มีสิทธิเลือกตงัผูอื้นตงัแต่สองคนขึน

ไปไวใ้นความครอบครองโดยไม่มี 

1-10 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

10 ปี 

DPU



77 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

 เหตุอนัสมควร ในระหว่างวนัประกาศ

ให้มีการเลือกตัง ถึงว ันถดัจากวัน

เลือกตงั ใหถื้อว่าผูน้นักระทาํการตาม

วรรคหนึง 

   

82,128 หา้มมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตงัผูใ้ดเรียก รับ 

หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อืนใดสําหรับตนเองหรือ

ผูอื้น เพือลงคะแนนเลือกตงั หรืองด

เว ้นไม่ลงคะแนนเลือกตัง  ให้แก่

ผูส้มคัรใด 

ในกรณีทีผูฝ่้าฝืนเป็นผูรั้บหรือยอมจะ

รับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืน

ใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าว 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง หรือผู ้

ซึ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั ง

มอบหมายก่อน หรือในวนัเลือกตงั ผู ้

นนัไม่ตอ้งรับโทษ 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

 

114 -ผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นเท็จ เพือให้

ผูอื้นเขา้ใจผิดว่าผูส้มคัรผูใ้ด กระทาํ

ก า ร ฝ่ า ฝื น ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม

พระราชบญัญติันี 

-ถา้การกระทาํอนัเป็นเท็จ เป็นการ

กลนัแกลง้ให้ผูส้มคัรนนั ถูกเพิกถอน

สิทธิการเลือกตงั หรือเพือไม่ให้มีการ

ประกาศผล การเลือกตงั 

-ถา้การกระทาํอนัเป็นเท็จนนัเป็นการ 

ไ ม่ เ กิ น  2  ปี 

หรือ 

 

 

5-10 ปี และ 

 

 

 

7-10 ปี และ 

ไ ม่ เ กิ น 

40,000  บาท 

และ 

 

100,000 ถึง 

200,000 บาท 

และ 

 

140,000 บาท  

5 ปี 

 

 

 

10 ปี 

 

 

 

20 ปี 

DPU



78 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

 แจง้ หรือให้ถอ้ยคาํต่อคณะกรรมการ

การเลือกตงั 

 ถึง  20 0 , 00 0 

บาท และ 

 

2. ความผดิเกยีวกบัการลงคะแนน และการนับคะแนน 

27 วรรค

ส อ ง 

,110 

เป็นเจ้าพนักงานการเลือกตัง หรือ

เจา้หนา้ทีรักษาความสงบเรียบร้อยใน

การเลือกตงั หรือเจา้หนา้ทีรักษาความ

ปลอดภัยประจาํทีเลือกตงั พบการ

กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี 

แล้วไม่ดําเนินการกล่าวโทษ หรือ

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที 

1-10 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

75,118 ห้ามมิให้ผูใ้ดซึงรู้อยู่แลว้ว่าตนไม่มี

สิทธิเลือกตงั หรือไม่มีสิทธิลงคะแนน

เ ลื อ ก ตั ง ใ น ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั ง นั น 

ลง คะ แ นน เลื อ กตัง หรื อพ ย าย า ม

ลงคะแนนเลือกตงั 

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

76 วรรค

ห นึ ง

,125 

ห้ า ม มิ ให้ผู ้ใด ใ ช้บัต ร ที มิ ใ ช่ บัต ร

เลือกตงั ซึงกรรมการประจาํหน่วย

เลือกตงัมอบให ้ลงคะแนนเลือกตงั 

1-10 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

10 ปี 

76 วรรค

สอง,126 

หา้มมิให้ผูใ้ดนาํบตัรเลือกตงั ออกไป

จากทีเลือกตงั เวน้แต่เป็นการกระทาํ

ตามอาํนาจหนา้ที 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

 

 

 

5 ปี 

DPU



79 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

77,126 หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ เพือเป็น

ทีสงัเกตไวที้บตัรเลือกตงั เวน้แต่เป็น

การกระทาํตามอาํนาจหนา้ที 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

5 ปี 

78,126 หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํบตัรเลือกตงัใส่ในหีบ

บตัรเลือกตงั นอกจากการลงคะแนน

เลือกตงัตามปกติ 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

5 ปี 

79,126 หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ ในบญัชี

รายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั เพือแสดงว่ามี           

ผูม้าแสดงตน เพือลงคะแนนเลือกตงั

โดยผดิจากความจริง 

  ห้ามมิให้ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ อนั

เป็นเหตุให้บัตรเลือกตงัมีจาํนวนผิด

จากความจริง 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

5 ปี 

80,126 หา้มมิให้ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ โดยไม่

มีอาํนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพือ

ขัดขวางหรือหน่วงเหนียว มิให้ผูมี้

สิทธิเลือกตงัไป ณ ทีเลือกตงั หรือเขา้

ไป ณ ทีลงคะแนนเลือกตงั หรือมิให้

ไ ป ถึ ง  ณ  ที ดั ง ก ล่ า ว ภ า ย ใ น

กํา ห น ด เ ว ล า เ ปิ ด ก า ร ล ง ค ะ แ น น

เลือกตงั 

 

 

 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

5 ปี 

DPU



80 

ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

86,125 นับแต่เวลาทีได้ปิดหีบบัตรเลือกตัง

เพือการลงคะแนนเลือกตงั จนถึงเวลา

ทีไดเ้ปิดหีบบัตรเลือกตงั เพือการนับ

คะแนนเลือกตงั ห้ามมิให้ผูใ้ดซึงไม่มี

อ ํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด 

ทาํลาย ทาํให้เสียหาย ทาํให้เปลียน

สภาพ ทาํให้ไร้ประโยชน์หรือนําไป

ซึงหีบบตัรเลือกตงั บตัรเลือกตงั หรือ

เอกสารหลกัฐานเกียวกบัการเลือกตงั 

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

 

 

 

 

 

 

10 ปี 

89,118 ห้ามมิให้ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ เพือให้

บั ต ร เ ลื อ ก ตั ง ที อ ยู่ ใ น ส ถ า น ที                        

นับคะแนนเลือกตงัมีจาํนวนผิดจาก

ความจริง 

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

91,118 ห้ามมิให้ก รรมการป ระจําหน่ว ย

เลือกตังจงใจนับบัตรเลือกตัง อ่าน

บตัรเลือกตงั นับคะแนนเลือกตงัหรือ

รวมคะแนนเลือกตงั ให้ผิดจากความ

จริง หรือกระทําการใดโดยไม่มี

อาํนาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บตัร

เลือกตงัชาํรุด เสียหายหรือให้เป็น

บัตรเสีย หรือกระทําการใดแก่บัตร

เสีย เพือให้เป็นบัตรเลือกตงัทีใช้ได ้

หรือทํารายงานการเลือกตังผิดจาก

ความจริง 

 

1-10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



81 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

123 -ผูใ้ดจงใจกระทาํด้วยประการใด ๆ 

ให้บัตรเลือกตงัชาํรุด หรือเสียหาย

หรือให้เป็นบตัรเสีย หรือกระทาํดว้ย

ประการใด ๆ แก่บตัรเสียเพือให้เป็น

บตัรเลือกตงั ทีใชไ้ด ้

-ถา้ผูก้ระทาํความผดิ เป็นเจา้พนักงาน

ผูด้าํเนินการเลือกตงั 

ไ ม่ เ กิ น  1  ปี 

และ 

 

 

 

1-10 ปี และ 

ไ ม่ เ กิ น 

20,000  บาท 

และ 

 

 

20, 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

5 ปี 

 

 

 

 

10 ปี 

124 ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน

เลือกตงั จนถึงเวลาปิดการลงคะแนน

เลือก ตัง  ก รรม การป ระจํา หน่ว ย

เลือกตงัผูใ้ด เปิดเผยใหผู้อื้นทราบว่าผู ้

มี สิทธิเ ลือกตังผู ้ใด มาลงคะแนน

เลือกตัง หรือยงัไม่มาลงคะแนน

เลือกตงั เพือเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่

ผูส้มคัร 

ไ ม่ เ กิ น  1  ปี 

หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

20,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

125 จงใจขัดขวางมิให้มีการส่งหีบบัตร

เลือกตงั หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ 

เพือใหก้ารส่งหีบบตัรเลือกตงัล่าชา้ 

1-10 ปี 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

 

 

 

 

 

 

 

10 ปี 

DPU



82 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

3. ความผดิเกียวกบัค่าใชจ่้ายในการเลือกตงั 

54 วรรค

สอง,116 

หา้มมิใหผู้ส้มคัรใชจ่้ายในการเลือกตงั 

เกินจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายทีกาํหนด 

1-5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือปรับเป็น

จํา น ว น สา ม

เ ท่ า ข อ ง

จาํนวนเงิน ที

เกินจํานวนที

คณะกรรมกา

รการเลือกตัง

ประจาํจงัหวดั 

ป ร ะ ก า ศ

กํ า ห น ด 

แ ล้ ว แ ต่

จ ํานวนใดจะ

ม า ก ก ว่ า กัน 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ และ 

5 ปี 

55 วรรค

ห นึ ง

,117 

-ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัประกาศ               

ผลการเลือกตัง ผูส้มคัรตอ้งยืนบญัชี

รายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง                         

ซึงรับรองความถูกต้อง พร้อมทัง

ห ลัก ฐ า น ที เ กี ย ว ข้อ ง ใ ห้ ถู ก ต้อ ง

ค ร บ ถ้ว น  ต า ม ค ว า ม จ ริ ง ต่ อ

คณะกรรมการการเลือกตังประจํา

จงัหวดั 

ไ ม่ เ กิ น  2  ปี 

หรือ 

 

 

 

 

 

 

ไ ม่ เ กิ น 

40,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ และ 

 

 

 

 

5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



83 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

 -ขอ้ความในบญัชีรายรับ และรายจ่าย

ทีได้ยืนไวต้ามมาตรา 55 วรรคหนึง 

เป็นเท็จ 

1-5 ปี และ 20,000 ถึ ง 

100,000 บาท 

และ 

5 ปี 

56,99 ในกรณีทีผู ้สมัครผู ้ใดไม่ยืนบัญชี 

รายรับและรายจ่ายตามมาตรา 55 

ว ร ร ค ห นึ ง เ ป็ น ผู ้ไ ด้ รั บ เ ลื อ ก ตั ง                                 

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงั มีคาํสงั

เพิกถอนผลการเลือกตงั ของผูไ้ดรั้บ

เลือกตงัผูน้นั และใหด้าํเนินการจดัให้

มีการเลือกตงัใหม่ สาํหรับตาํแหน่งที

ว่าง และให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

ตามจํานวนทีคณะกรรมการการ

เลือกตังก ําหนด ซึงต้องไม่ เกิน

ค่าใชจ่้ายในการใหมี้การเลือกตงัใหม่ 

- - - 

4. ความผดิอนืๆ 

35,112 แจ้งเหตุทีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง

เป็นเท็จ 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน 

ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

43 วรรค

ห นึ ง

,113 

หา้มมิใหผู้ใ้ดดาํเนินการยา้ยบุคคลเขา้

มาในทะเบียนบา้นเพือประโยชน์ใน

การเลือกตงัโดยมิชอบ 

ไ ม่ เ กิ น  2  ปี 

หรือ ปรับ 

ไ ม่ เ กิ น 

40,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

 

 

 

- 

DPU



84 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

58,119 -ห้ามมิให้ผูส้มคัรจดัยานพาหนะนาํผู ้

มีสิทธิเลือกตงัไปยงัทีเลือกตงัเพือการ

เลือกตัง หรือนํากลับจากทีเลือกตัง 

โดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสาร หรือค่าจา้ง

ซึงตอ้งเสียตามปกติ 

-ห้ า ม มิ ใ ห้ ผู ้ ใ ด ก ร ะ ทํ า ก า ร จั ด

ยานพาหนะนาํผูมี้สิทธิเลือกตงัไปยงัที

เลือกตงัเพือการเลือกตงั หรือนาํกลบั

จากทีเ ลือกตัง โดยไม่ต้อง เสีย ค่ า

โ ด ย สา ร  ห รื อ ค่ า จ้า ง ซึง ต้อ ง เ สีย

ตามปกติ 

1 – 5 ปี หรือ

ปรับ 

2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

5 ปี 

60,118 หา้มมิใหเ้จา้หน้าทีของรัฐใชต้าํแหน่ง

หนา้ทีกระทาํการใดๆ อนัเป็นคุณเป็น

โทษแก่ผูส้มคัร เวน้แต่เป็นการกระทาํ

ตามอาํนาจหนา้ที 

1 – 10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

81 วรรค

สอง,127 

ห้ า ม มิ ใ ห้ ผู ้ ใ ด มี บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว

ประชาชนของผูมี้สิทธิเลือกตงัผูอื้น

ตงัแต่สองคนขึนไปไวใ้นครอบครอง

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรในระหว่างวนั

ประกาศใหมี้การเลือกตงัถึงวนัถดัจาก

วนัเลือกตงั 

 

 

 

 

 

1 – 10 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ และ 

10 ปี 

DPU



85 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

1 0 7 

ว ร ร ค

สาม,129 

คณะกรรมการการเลือกตังประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ

ผู ้อ ํา นว ยกา รก าร เ ลือ กตัง ปร ะจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่ส่ง

มอบเอกสารหลักฐานเกียวกับการ

เลือกตัง และอาํนวยความสะดวกแก่

บุ ค ค ล ซึ ง ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั ง จ า ก

คณะกรรมการการเลือกตงั 

ไ ม่ เ กิ น  2  ปี 

หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

40,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

109 ห้ามมิให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือนายจ้าง

ผูใ้ดขดัขวาง หน่วงเหนียว หรือไม่ให้

ความสะดวกโดยไม่มี เหตุผลอัน

สมควรในการไปใชสิ้ทธิเลือกตงัของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลกูจา้ง 

ไ ม่ เ กิ น  1  ปี 

หรือ 

20,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

115 ห้ า ม มิ ให้ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตัง 

กรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวดั 

กรรมการการเลือกตงัประจาํองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ผูอ้าํนวยการ

การเลือกตังประจาํองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน หรือผูซึ้งได้รับแต่งตัง

หรือมอบหมายให้ดาํเนินการเกียวกบั

การเลือกตงัตามพระราชบญัญติันี จง

ใจไม่ปฏิบัติตามหน้าทีหรือกระทํา

การอนัมิชอบดว้ยหน้าทีเพือเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร หรือกระทาํ

การหรือละเวน้กระทาํการโดยทุจริต

หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ที 

1 – 10 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

200,000 บาท 

และ 

10 ปี 

DPU



86 

ตารางที  3.2  (ต่อ) 

 

มาตรา ข้อห้ามหรือข้อกาํหนด โทษจาํคุก โทษปรับ เ พิ ก ถ อ น

สิทธิเลอืกตงั 

130 ห้ามมิให้ผูใ้ดขาย จาํหน่าย จ่ายแจก 

หรื อ จัด เ ลียง สุร า ทุ ก ชนิ ด ใน เ ข ต

เลือกตงัในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา

ของวันก่อนวันเลือกตังหนึงวันจน

สินสุดวนัเลือกตงั 

ไ ม่ เ กิ น  6 

เดือน หรือ 

ไ ม่ เ กิ น 

10,000  บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ 

- 

131 หา้มมิใหผู้ใ้ดเล่นหรือจดัให้มีการเล่น

การพนันขนัต่อใดๆ เกียวกับผลของ

การเลือกตงั 

1 – 5 ปี หรือ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

หรือทังจ ําทัง

ปรับ และ 

5 ปี 

132 ห้ามมิให้ผูใ้ดบังคับ ขู่ เข็ญ ขัดขวาง 

หน่วงเหนียว หรือกระทาํดว้ยประการ

ใดๆ อนัเป็นการทาํให้ผูอื้นเสียสิทธิ 

หรือไม่สามารถไปสมคัรเป็นสมาชิก

สภาทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถินได ้

1 – 5 ปี และ 2 0 , 0 0 0  ถึ ง 

100,000 บาท 

และ 

5 ปี 

 

ทีมา : พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 

 

จากความผิดตามบทบญัญัติในพระราชบัญญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือ

ผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 ผูเ้ขียนไดจ้าํแนกประเภทของความผิดเป็นความผิดทีควรนาํเข้าสู่                

การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน และความผดิทีไม่ควรนาํเขา้สู่การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน ดงันี 

(1)  ความผิดทีควรนําเขา้สู่การระงบัข้อพิพาทโดยชุมชน เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ  

ซึงเมือพิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทาํแลว้มิไดเ้กียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตงัหรือมิได้

เป็นเหตุสาํคญัทีจะทาํให้ผูส้มคัรรับเลือกตงัผูน้ันไดรั้บเลือกตงั5 เช่น การติดป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตงัในทีของเอกชน หรือของราชการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตทีพบว่าในขอ้เท็จจริงเมือมีการสมคัร                  

รับเลือกตงั ผูส้มคัรจะว่าจา้งผูรั้บจา้งไปดาํเนินการติดตงัป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตงัให ้โดยบางครัง

                                                                            
5 พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถนิหรือผูบ้ริหารทอ้งถนิ พ.ศ. 2545 มาตรา 97 
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ผูส้มคัรรับเลือกตงัก็ไม่ทราบว่าผูรั้บจ้างไปติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตงัทีใดบ้าง หรือกรณี                  

ยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ.2545 มาตรา 43 อย่างชดัแจง้ ขอ้เท็จจริงมีการยา้ยเขา้มาจาํนวน 2-3 คน  

แต่ปรากฏผลต่างคะแนนเลือกตังของผูร้้องและผูถู้กร้องต่างกันมากเป็นจาํนวนหลกัร้อยหรือ                

หลกัพนัคะแนน6 หรือกรณีกรรมการนับคะแนนวินิจฉัยบตัร หรือนับคะแนนผิดพลาดโดยมิได ้            

มีเจตนากระทาํเพือเอือประโยชน์ หรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผูส้มคัรรับเลือกตงัคนใด เป็นตน้  

(2)  ความผดิทีไม่ควรนาํเขา้สู่การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน เป็นความผดิทีเป็นความผิด

ร้ายแรงกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในชุมชน และเป็นความผิดซึงพระราชบญัญติัการเลือกตัง

สมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ชัดแจ้งในการบัญญัติเพือ                 

ใหก้ารจดัการเลือกตงัเป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม ไดแ้ก่ ความผิดฐานให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อนัคาํนวณเป็นเงินได ้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 แต่อย่างไรก็ดี ความผิดในขอ้นี หากปรากฏว่าในการร้องคดัคา้น

การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน นัน ผูร้้องสําคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือ                    

ขอ้กฎหมาย ก็สามารถนาํเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนได ้

 

ตารางที  3.3  วิเคราะห์ความผดิทีควรหรือไม่ควรนาํเขา้สู่การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน 

 

  หมายเหตุ 

1 .  ค ว า ม ผิด ที ค ว ร นํ า เ ข้า สู่                 

การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน 

ความผิด เ ล็กๆ น้อ ยๆ ซึง เ มื อพิจารณ า

รายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทาํแลว้

มิได้เกียวข้องกับผูไ้ด้รับเลือกตังหรือมิได้

เป็นเหตุสาํคญัทีจะทาํให้ผูส้มคัรรับเลือกตงั

ผูน้นัไดรั้บเลือกตงั 
 

 

2. ความผิดทีไม่ควรนําเข้า สู่

การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน 
ชุมชน เป็นความผิดทีเป็นความผิดร้ายแรง

กระทบต่อความสงบเรียบร้อย และมีผลทาํ

ให้การจัดการเลือกตงัเป็นไปโดยไม่สุจริต

และเทียงธรรม 

 

 

                                                                            
6 คาํวินิจฉัยสังการคณะกรรมการการเลือกตงั ที 565/2553 วนัที 20 เมษายน 2553 
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4)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 

ในการจัดการเลือกตงัระดบัท้องถินของสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั ตังแต่ 

ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มาปรากฏว่ามีเรืองร้องเรียน ร้องคดัคา้นเกียวกบัการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก 

โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสําคัญผิดในข้อเท็จจริงและ/หรือสําคัญผิดในข้อกฎหมาย และ

ก่อใหเ้กิดความแตกแยกขึนในชุมชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ขาดความสามคัคีทีจะร่วมกนัพฒันาสงัคม 

โดยส่วนรวม ประกอบกบักระบวนการจดัการเลือกตงั มีระยะเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตงั

พิจารณาเพือมีคาํสังในการจัดการเลือกตังใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูก้ระทาํการฝ่าฝืน

กฎหมายเกียวกับการเลือกตังท้องถินก่อนประกาศผลการเลือกตัง ภายใต้กรอบระยะเวลา                         

ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ฉบับ ที  32  ห รือ พิจา รณ าห ลัง ว ัน ประ กา ศผ ลก าร เ ลื อกตังไ ม่ เ กิน  1  ปี  ตา มม าต รา  9 7  

แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ

การเลือกตงั จึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 

ขึนเพือเป็นเครืองมือสําหรับใชใ้นการไกล่เกลียข้อพิพาทเกียวกับการเลือกตงัในระดบัท้องถิน  

โดยกาํหนดให้ผูท้าํหน้าทีไกล่เกลีย หรือดาํเนินกระบวนการสมานฉันท์เมือมีการร้องคัดค้าน

เกียวกบัการเลือกตงัคือคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั โดยมีเงือนไขว่า เมือผูอ้าํนวยการ

การเลือกตงัประจาํจงัหวดัรับคาํร้องคดัค้านเกียวกบัการเลือกตงัในสารบบเรืองร้องคดัคา้นทาง

ธุรการแลว้ นอกจากจะดาํเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการสืบสวน

สอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2542 (ปัจจุบนัแกไ้ขเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงั 

ว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554) แลว้ ถา้ผูอ้าํนวยการการเลือกตัง

ประจาํจงัหวดัเห็นว่าคาํร้องคดัคา้นดงักล่าวเป็นคาํร้องทีคู่กรณีสาํคญัผดิในขอ้เท็จจริง หรือสาํคญัผดิ

ในขอ้กฎหมาย ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั จดัทาํความเห็นประกอบขอ้กฎหมายและ

ข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดเพือพิจารณาว่าสมควรจะใช้

กระบวนการสร้างความสมานฉันท์หรือไม่ ซึงหากคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวัด

เห็นสมควรทีจะใชก้ระบวนการสร้างความสมานฉนัท ์ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั

จดัใหผู้ร้้องลงลายมือชือตกลงเขา้สู่กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ และยอมรับทีจะปฏิบติัตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 นีเป็นลายลกัษณ์

อักษร และถ้าคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดเห็นสมควรให้มีบุคคลภายนอก 

ร่วมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ ให้คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวดัเชิญบุคคล

ดงักล่าวเข้าร่วมพิจารณาดว้ย ซึงหากผูร้้องยอมถอนคาํร้อง หรือผูร้้องไม่ประสงค์ให้พิจารณา                   

DPU



89 

เรืองคดัคา้นต่อไป ถือว่าสินสุดกระบวนการสร้างความสมานฉนัท ์ใหจ้าํหน่ายเรืองคดัคา้นออกจาก 

สารบบ 

การสาํคญัผิดในขอ้กฎหมาย คือ การทีผูก้ระทาํไม่รู้ข้อเท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบ

ความผดิทีกฎหมายกาํหนด เช่น  

ก)  ผูส้มคัรปราศรัยหาเสียงว่าถา้ไดรั้บเลือกตงั  จะจดัหางบประมาณเป็นค่าสงเคราะห์

คนชราให้แก่ประชาชนทีมีอายุ 60 ปีขึนไปเดือนละ 500 บาท ทําให้ผูร้้องเข้าใจว่าผูส้มัคร 

คนดังกล่าวกระทาํผิดโดยสัญญาว่าจะให้เงิน ซึงกรณีดังกล่าวเป็นการหาเสียงในเชิงนโยบาย  

จึงไม่เป็นการกระทาํผดิตามกฎหมายดงักล่าว 

ข) มีผู ้ร้องเรียนว่าผูส้มัครนายกเทศมนตรีรายหนึง กระทําความผิดโดยกระทํา                         

การหลอกลวงหรือจูงใจใหเ้ขา้ใจผดิในเรืองใดอนัเกียวกบัผูส้มคัร กรณีจดัทาํแผน่โปสเตอร์หาเสียง

โดยเสนอชือบุคคลทีมีอายุต ํากว่า 30 ปี เป็นเลขานุการ ซึงกรณีดังกล่าวไม่เป็นความผิด                           

เพราะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 12) พ.ศ.2546 ไม่ได้กาํหนด

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีในเรืองอายไุว ้

ค) ผูส้มคัรร้องเรียนว่าปลดัเทศบาลวางตัวไม่เป็นกลางโดยไปรือถอนป้ายหาเสียง  

ของตนซึงขอ้เท็จจริงปรากฏว่าป้ายหาเสียงนันติดตงัอยู่นอกเขตทีประกาศให้เป็นสถานทีเพือ                   

ปิดประกาศ โฆษณา หาเสียงการกระทาํของปลดัเทศบาลไม่เป็นความผิดตามมาตรา 60 ของ

พระราชบัญญัติการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ.2545 เนืองจากเป็น                  

การกระทาํในอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง 

การสาํคญัผดิในขอ้เท็จจริง  คือ  ขอ้เท็จจริงนนัไม่มีอยูจ่ริง แต่ผูก้ระทาํเขา้ใจผดิว่ามีอยูจ่ริง  เช่น 

1.  ทางราชการไดน้าํสิงของเครืองนุ่งห่มมาแจกใหก้บัประชาชนทีประสบภยัหนาว ในขณะ

นนัมีผูส้มคัรอยูใ่นบริเวณทีทาํการแจกสิงของดว้ย ทาํใหผู้ร้้องเขา้ใจว่าผูส้มคัรคนดงักล่าวเป็นผูน้าํ

สิงของมาแจก 

2.   มีการจัดมหรสพโดยใช้สนามกีฬาของโรงเรียนประจําตําบลและวงดนตรีที                      

ทาํการ แสดงอยู่นันเป็นของผูส้มคัรซึงมีอาชีพเป็นเจ้าของวงดนตรีทีได้รับการว่า จา้งมาแสดง                   

ทาํใหผู้ร้้องเขา้ใจว่าผูส้มคัรคนดงักล่าวกระทาํผดิ 

5) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด 

พ.ศ. 2554  

เมือมีเรืองร้องคดัคา้นเกียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายเกียวกบัคณะกรรมการการเลือกตงั                   

ขึน ในการดาํเนินการเพือให้การเลือกตงั เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม เกิดความยุติธรรมขึน                 
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แก่คู่กรณี ทงัผูก้ระทาํผิด และผูเ้สียหาย หรือกล่าวไดว้่าระเบียบนีคือ “วิธีพิจารณาคดีเลือกตัง” 

นนัเอง บทบญัญติัของระเบียบ นอกจากจะบญัญติัเกียวกบัการสืบสวนสอบสวน การพิจารณาคดี

เลือกตงั แลว้ ยงัมีบทบญัญัติเกียวกับการถอนคาํร้อง โดยกาํหนดให้ผูร้้องสามารถยืนหนังสือ                  

ขอถอนคาํร้องทีสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั หรือสาํนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตงัไดก่้อนคณะกรรมการการเลือกตงัวินิจฉยัชีขาด ซึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอน

คําร้องนันตามระเบียบนี ก ําหนดให้เป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตัง                     

หากคณะกรรมการการเลือกตงัอนุญาตให้ผูร้้องถอนคาํร้อง ก็ถือว่าเป็นการยุติเรืองร้องคดัคา้น

ดงักล่าวทนัที 

     3.1.2  การดาํเนินคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย 

ในการดาํเนินคดีเลือกตงัทอ้งถิน จะมีระบบยุติขอ้พิพาทในการเลือกตงั ซึงเป็นกลไก 

ในระบบความเทียงธรรมในการเลือกตงั ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือความซือสัตยสุ์จริตของกระบวน                

การเลือกตงั ระบบยติุขอ้พิพาทในการเลือกตงัสามารถประกาศใหก้ารเลือกตงัเป็นโมฆะ หรือแกไ้ข

การกระทาํทีเกียวกับการเลือกตังทีผิดกฎหมาย โดยผ่านการร้องคัดค้าน และสามารถลงโทษ

ผูก้ระทําผิด การร้องคัดค้านการเลือกตังคือการร้องเรียนโดยผูที้เกียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย                      

กบัการเลือกตงัว่าสิทธิการเลือกตงัของตนถูกละเมิด คาํร้องคดัคา้นเหล่านีมีลกัษณะเป็นการแกไ้ข

เยียวยา ทีช่วยเป็นหลักประกันว่าการเลือกตัง นัน เป็นไปตามกฎหมาย ว่าความบกพร่อง                       

หรือผิดปกติอนัอาจเกิดขึนนัน ไดรั้บการพิจารณา เปลียนแปลง ยกเลิกหรือแก้ไข และว่าสิทธิ

เลือกตงัใด ๆ นนั ไดรั้บการฟืนฟู7 

ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตัง ยงัคุ ้มครองความถูกตามกฎหมายของกระบวน            

การเลือกตงั โดยใชก้ลไกทณัฑะกรรมทีลงโทษไม่ว่าจะเป็นบุคคลทีกระทาํการละเมิด หรือบุคคลที

ดูแลรับผดิชอบมิใหเ้กิดการละเมิดขึน การลงโทษเช่นนีเป็นไปตามการบงัคบัใชก้ฎหมายปกครอง

เกียวกบัการเลือกตงั ซึงกาํหนดบทลงโทษ หรือกฎหมายอาญาเกียวกบัการเลือกตงั โดยใชม้าตรการ

แกไ้ขเยยีวยา และ/หรือการลงโทษ ระบบยติุขอ้พิพาทในการเลือกตงัควบคุมดูแลระบบการเลือกตงั 

สร้างความมนัใจว่าการเลือกตังดําเนินไปตามหลักการทีบัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญ หรือ                            

ตวับทกฎหมาย 

การกระทําความผิดอาญาทีเกียวกับการเลือกตัง และการละเมิดทางปกครอง                           

เป็นการกระทาํผดิกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั ทีรวมถึงการกระทาํ หรือละเวน้ 

การกระทาํทีมีโทษทางอาญา และ/หรือโทษทางปกครอง การกระทาํความผิดอาญาอาจมีโทษ                     

                                                                            
7 สกุล  สือทรงธรรม.  (2554).  ความเทียงธรรมในการเลือกตงั. หนา้ 22  
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ทงัทางอาญาและทางปกครอง ในขณะทีการละเมิดทางปกครอง เช่นการกระทาํหรือการละเวน้                 

การกระทําโดยผูมี้สิทธิเลือกตัง ผูส้มัครรับเลือกตัง ผูส้ังเกตการณ์ หัวหน้าพรรคการเมือง                        

หรือองค์กรดา้นสือ ไม่ถือเป็นการกระทาํความผิดอาญา ซึงการละเมิดในลกัษณะดงักล่าว ก็เป็น

อาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตงัทีจะทาํการสืบสวนสอบสวนและลงโทษ ผูก้ระทาํการละเมิด

อนัเป็นการใชอ้าํนาจลงโทษทางปกครอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กาํหนดบทบาทอาํนาจหน้าที

ของคณะกรรมการการเลือกตงัตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเพือหาขอ้เท็จจริง หากมีการร้องว่า

การเลือกตงัมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม ซึงตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ กาํหนดให ้              

การดาํเนินกระบวนการหรือขนัตอนในการดาํเนินการไว ้2 ส่วน ไดแ้ก่ 

                    1)  การพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตงั หรือสงัให้มีการเลือกตงัใหม่ และให้ผูที้ถูก                  

เพิกถอนสิทธิเลือกตงัชดใชค่้าเสียหายในการจดัการเลือกตงัใหม่ 

เมือคณะกรรมการการเลือกตงัไดรั้บคาํร้องคดัคา้นว่าการเลือกตงัมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริต

และเทียงธรรม หรือมีการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตงั คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจหน้าที

สืบสวนสอบสวน และวินิจฉยัชีขาดเพือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูส้มคัรรับเลือกตงัทีกระทาํการฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือสงัใหมี้การเลือกตงัใหม่ และให้ผูส้มคัรรับเลือกตงัทีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตงัชดใช้

ค่าเสียหายในการจดัการเลือกตงัใหม่ อนัถือไดว้่าการดาํเนินการในส่วนนีเป็นการดาํเนินการใน                 

เชิงคาํสงัทางปกครอง ใชอ้าํนาจเสมือนศาลปกครอง โดยหากเป็นกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตงั  

ค ําวิ นิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตัง เ ป็นทีสุด  กรณีหลังประกาศผลการเ ลือกตังแล้ว  

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัยืนคาํร้องต่อศาลฎีกาหากเป็นการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือยืนคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์หากเป็นการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน 

หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน ซึงกรณีนีคาํพิพากษาศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์ เป็นทีสุด 

                   2)  การลงโทษทางอาญา 

เมือมีการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตงัว่ามีผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมายเกียวกับ

คณะกรรมการการเลือกตงัในกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตงั หรือมีคาํพิพากษาศาลฎีกา หรือ 

ศาลอุทธรณ์ ว่ามีผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมายเกียวกบัคณะกรรมการการเลือกตงัในกรณีหลงัประกาศผล

การเลือกตัง แล้วหากความผิดทีกระทําตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตงั หรือ 

ตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์ ดงักล่าวนนั มีบทบญัญัติทีมีโทษทางอาญาด้วย  

ให้คณะกรรมการการเลือกตงัเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทาํการ 

ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน ทาํการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน เสนอพนักงาน
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อยัการสงัฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลยติุธรรม อนัเป็นการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทวัไปนนัเอง 

      3.1.3  ขันตอนการพิจารณาเรืองร้องเรียน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าด้วย 

การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 

ในการควบคุมจัดการเลือกตังให้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรมคณะกรรมการ 

การเลือกตงัไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย

ชีขาด พ.ศ.2554 กาํหนดวิธีการร้องเรียนการเลือกตงั การพิจารณาวินิจฉัยเรืองร้องเรียน โดยมี

ขนัตอนดงัจะกล่าวต่อไปนี 

การร้องเรียนเกียวกบัการเลือกตงัทอ้งถิน 

เมือมีความขดัแยง้เกียวกบัการเลือกตงัทอ้งถินเกิดขึน คู่กรณีสามารถนาํความขดัแยง้

ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง ซึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ให้อาํนาจคณะกรรมการการเลือกตังในการควบคุมการเลือกตังให้เป็นไป                   

โดยสุจริตและเทียงธรรม โดยควบคุมวิธีการหาเสียงเลือกตงัและควบคุมค่าใชจ่้ายในการเลือกตงั 

ของผูส้มคัรรับเลือกตงัทอ้งถินให้เป็นไปตามจาํนวนค่าใชจ่้ายทีคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํ

จังหวัดกาํหนดไว ้เพือให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกตังท้องถิน  

หากผูส้มคัรรับเลือกตงัทอ้งถิน หรือผูใ้ดกระทาํการหาเสียงเลือกตงัดว้ยวิธีทีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

เลือกตังท้องถิน ซึงได้แก่พระราชบญัญัติการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน  

พ.ศ. 2545 คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชีขาดเรืองร้องเรียน

ดงักล่าวได ้โดยดาํเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและ

การวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ซึงคาํวินิจฉัยสังการของคณะกรรมการการเลือกตัง มิใช่เป็นการ                      

ใชอ้าํนาจทางบริหารหรือทางปกครอง แต่เป็นการใชอ้าํนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 ซึงในการให้ความยุติธรรมในคดีเลือกตังท้องถิน นัน เรียกได้ว่า เป็น 

“กระบวนการยติุธรรมในคดีเลือกตงั” และแบ่งกระบวนการต่างๆ ออกเป็น 4 กระบวนการดงันี8 

ก)  การสืบสวนสอบสวน 

        1.  การสืบสวนสอบสวน เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตงั 

เมือผูมี้สิทธิเลือกตงั ผูส้มคัรรับเลือกตัง ในเขตเลือกตงัใดยืนคาํร้องทีสํานักงานคณะกรรมการ                  

                                                                            
8 สมพล  พงษ์พิพฒัน์.  (2553).  “กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตัง.” 12 ปี กกต.ข้ามพ้นวิกฤต 

เพือการเลือกตงัทีสุจริตและเทียงธรรม. หนา้ 55-63 
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การเลือกตงัประจาํจงัหวดัทีเหตุแห่งการร้องไดเ้กิด หรืออา้งว่าหรือเชือว่าไดเ้กิดขึนในจงัหวดันัน9 

ว่าการเลือกตงัในเขตเลือกตงันันมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม หรือมีการกระทาํทีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย เมือผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัสังรับคาํร้องดงักล่าวไวเ้ป็นเรืองคดัคา้น

แล้ว ให้มอบเรืองให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานโดยพลนั และให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัรายงานให้คณะกรรมการ

การเลือกตงัประจาํจงัหวดัทราบ 

         2.  การแจง้ขอ้กล่าวหาและใหโ้อกาสชีแจงขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน หากเรือง

คดัค้านการเลือกตงั ซึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานแลว้ เห็นว่า 

ผูส้มคัรรับเลือกตงัหรือผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเลือกตงั หรือมีพฤติการณ์ที

เชือไดว้่าเป็นผูก่้อใหผู้อื้นกระทาํ สนบัสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผูอื้นกระทาํ หรือรู้ว่ามีการกระทาํ

ดงักล่าวแต่ไม่ดาํเนินการเพือระงบัการกระทาํนัน หรือไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํนนั ซึงจะมี

ผลใหมี้การเพิกถอนสิทธิเลือกตงั เพิกถอนผลการเลือกตงั เลือกตงัใหม่ นับคะแนนใหม่ ให้ถือว่า

บุคคลดงักล่าวเป็นผูถ้กูกล่าวหา ใหแ้จง้ขอ้กล่าวหา หรือแจง้เหตุแห่งการร้องแก่บุคคลนัน10 เพือให้

บุคคลนนัไดมี้โอกาสชีแจงแกข้อ้กล่าวหา แสดงพยานหลกัฐาน โดยมาให้ถอ้ยคาํต่อคณะกรรมการ

สืบสวนสอบสวนหรือชีแจงเป็นหนังสือก็ได้ ตามบทบญัญติัในมาตรา 24 ของพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. 2550 เมือคณะกรรมการสืบสวน

สอบสวนเห็นว่าการสืบสวนสอบสวนตามประเด็นคาํร้องสินกระแสความแลว้ ให้จดัทาํรายงาน         

การสืบสวนสอบสวน เสนอผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั เพือมีความเห็นต่อทา้ยรายงาน

การสืบสวนสอบสวนเสนอคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัต่อไป 

        3 .   ก า ร เ สน อ ค ว า ม เ ห็น ข อ ง ค ณ ะ กร ร ม ก า ร ก าร เ ลื อ ก ตัง ปร ะ จํา จัง ห วัด  

เมือคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัไดรั้บสาํนวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมรายงานการ

สืบสวนสอบสวนจากผูอ้าํนวยการการเลือกตังประจาํจังหวดัแลว้ คณะกรรมการการเลือกตัง                  

ประจาํจงัหวดัจะประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนดงักล่าว ซึงอาจสังให้สอบสวน

เพิมเติมก็ได ้หากไม่สังให้สอบสวนเพิมเติม ก็จะจดัทาํความเห็นเสนอคณะกรรมการการเลือกตงั

ต่อไป 

                                                                            
9 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554  

ขอ้ 12 
10ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554. 

ขอ้ 31 
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ข)  การวิเคราะห์สาํนวนและเสนอความเห็น เป็นกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตงั

ขนัตอนทีสอง ซึงเป็นเรืองการวิเคราะห์ความถูกต้องครบถว้นของสํานวนทงัข้อกฎหมายและ

ขอ้เท็จจริง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตงั ซึงมีการดาํเนินการ 2 ส่วนดงันี 

       1.  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตงั ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง                

ว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ขอ้ 40 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ

การเ ลือกตังมีอ ํานาจหน้าทีทําความเห็นในสํานวนทีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน                         

และคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัไดท้าํการสอบสวนและมีความเห็นแลว้ โดยเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตงัจะตรวจวิเคราะห์สํานวนว่าการจดัทาํสาํนวนตงัแต่การตรวจคาํร้อง                 

การสงัรับคาํร้อง การสืบสวนสอบสวน การแจง้ขอ้กล่าวหา และการมีความเห็นในสาํนวนเป็นไป

โดยถูกต้องครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องหรือไม่ หากดําเนินการ                          

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง เช่น แจง้ขอ้กล่าวหาผูถู้กร้องทีเสนอ

ความเห็นให้มีคาํสังเพิกถอนสิทธิเลือกตงัไม่ครบทุกคน หรือสอบสวนพยานผูรั้บเงินซือเสียง

เลือกตังไม่ครบทุกคน เป็นต้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง จะส่งสํานวนคืนให้

คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัดาํเนินการให้ถูกตอ้ง เพือให้สาํนวนมีความสมบูรณ์มาก

ทีสุด หากสํานวนเรืองคัดค้านมีความสมบูรณ์ทังข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตังจะทําความเห็นในสํานวน และเสนอสํานวนต่อคณะกรรมการ                           

การเลือกตงัต่อไป เวน้แต่ถา้คณะกรรมการการเลือกตงัมีการแต่งตงัคณะอนุกรรมการวินิจฉยัคาํร้อง

และปัญหาหรือข้อโต้แยง้ไว ้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตังจะต้องเสนอสํานวน                                

ต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาํร้องและปัญหาหรือข้อโต้แยง้ เพือพิจารณามีความเห็นก่อน11                     

แลว้จึงเสนอสาํนวนต่อคณะกรรมการการเลือกตงั 

       2.   คณะอนุกรรมการวินิจฉัยค ําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย ้ง การแต่งตัง

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาํร้องและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ เป็นการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการ 

การเลือกตังตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 104 ซึงบัญญัติให้

คณะกรรมการการเลือกตังมีอาํนาจแต่งตังข้าราชการอัยการ ข้าราชการอืน หรือผูซึ้งเคยเป็น

ขา้ราชการดงักล่าว หรือผูซึ้งเคยเป็นขา้ราชการตุลาการตามจาํนวนทีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการ

คณะหนึง หรือหลายคณะตามความจาํเป็นเพือช่วยคณะกรรมการการเลือกตงัในการดาํเนินการ

ตรวจสอบสํานวนการสืบสวน รวมทงัรับฟังคาํชีแจง หรือพยานหลกัฐานแทนคณะกรรมการ 

                                                                            
11 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554 

ขอ้ 62 
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การเลือกตงัได ้ปัจจุบนัคณะกรรมการการเลือกตงัไดแ้ต่งตงัคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาํร้องและ

ปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ คณะละ 5 คน จาํนวน 25 คณะ เป็นการแต่งตังตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ขอ้ 52 และในระเบียบ

ดงักล่าว ขอ้ 62 กาํหนดใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตงัเสนอสาํนวนการสืบสวนสอบสวน 

พร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉยัคาํร้องและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ก่อนเสนอสาํนวนต่อ

คณะกรรมการการเลือกตงั ซึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาํร้องและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ มีอาํนาจ     

สงัใหสื้บสวนสอบสวนเพิมเติม หรือให้แจง้ขอ้กล่าวหาผูถู้กร้องได ้เมือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย                

คาํร้องและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ไดพิ้จารณาความเห็นในสาํนวนเรืองคดัคา้นเสร็จแลว้ สาํนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตังก็จะเสนอสาํนวนเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยชีขาดของคณะกรรมการ 

การเลือกตงัต่อไป 

ค)  การพิจารณาวินิจฉยัชีขาด เป็นกระบวนการยติุธรรมในคดีเลือกตงัขนัทีสาม โดยเมือ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาํร้องและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ไดพิ้จารณาและมีความเห็นในสาํนวน

แลว้คณะกรรมการการเลือกตงัจะพิจารณาวินิจฉยัชีขาดเรืองคดัคา้นดงักล่าว แยกเป็น 2 กรณี ดงันี 

       1.  วินิจฉัยชีขาดก่อนประกาศผลเลือกตงั หากคณะกรรมการการเลือกตงัพิจารณา

สาํนวนการสอบสวนเรืองคดัคา้นแลว้ เห็นว่ามีการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตงั ใหค้ณะกรรมการ

การเลือกตงัสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงั หรือสงัใหมี้การเลือกตงัใหม่ หรือสงัให้นับคะแนนใหม่ หรือ

สงัใหด้าํเนินคดีอาญาแลว้แต่กรณี แก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายนนั การพิจารณาวินิจฉยัชีขาดเรือง

คดัคา้นของคณะกรรมการการเลือกตงัก่อนประกาศผลเลือกตงัเป็นทีสุด ตามบทบญัญติัมาตรา 239 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

       2.  มีความเห็นหลงัประกาศผลการเลือกตงั เมือคณะกรรมการการเลือกตงัประกาศผล

การเลือกตังแลว้ ถา้ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือได้ว่าผูส้มัครรับเลือกตงั หรือผูใ้ดกระทาํการ                 

อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตงั โดยคณะกรรมการการเลือกตงัเห็นว่าควรให้มีการเลือกตงัใหม่ 

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูส้มคัรรับเลือกตงัผูใ้ด คณะกรรมการการเลือกตงัตอ้งจดัทาํคาํร้องและ

ยนืคาํร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์แลว้แต่กรณีเพือวินิจฉยั12 

ง)  การวินิจฉยัและมีคาํสงั ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ มีอาํนาจในการพิจารณาและวินิจฉัย

คดีทีเกียวกบัการเลือกตงั13 โดยกรณีคณะกรรมการการเลือกตงัไดป้ระกาศผลการเลือกตงัแลว้  

ถา้คณะกรรมการการเลือกตงัเห็นว่าควรให้มีการเลือกตงัใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูส้มคัร 

                                                                            
12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 วรรคสองและวรรคสี 
13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 และมาตรา 239 

DPU



96 

รับเลือกตังผู ้ใด คณะกรรมการการเลือกตังต้องจัดทําค ํา ร้องและยืนคํา ร้องต่อศาลฎีกา                              

หรือศาลอุทธรณ์แลว้แต่กรณีเพือวินิจฉยั 

 

3.2  การระงับข้อพพิาทโดยชุมชนและการระงับข้อพพิาทคดีเลอืกตงัต่างประเทศ 

ในต่างประเทศนนั ไดมี้การนาํหลกัการและแนวคิดการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนมาใช้

ซึงผูเ้ขียนพบว่า เกิดผลดีในการระงบัขอ้พิพาทในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยงิเกิดความสงบสุข

ในชุมชน ลดความขดัแยง้ ซึงแนวคิดการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนอนัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมดงักล่าว ในต่างประเทศได้นํามาใช้ในการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั ดังจะกล่าว

ต่อไปนี 

       3.2.1  ประเทศฟิลิปปินส์ 

การระงับข้อพิพาทกันโดยชุมชนของฟิลิปปินส์มีดาํรงอยู่แลว้ในสังคมชุมชนของ

ฟิลิปปินส์ โดยมีพลงัชุมชนทีเขม้แข็งทาํใหรั้ฐบาลตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของชุมชนทอ้งถินจึง

ไดต้งัสภาคณะกรรมการหมู่บา้นขึนเพือดูแลจดัการคนในทอ้งถินกนัเองจนกระทงัออกกฎหมาย 

เพือรับรองและกาํหนดรูปแบบการระงบัขอ้พิพาทกนัในชุมชนทอ้งถินเดียวกนั 

         1)  ประวติัความเป็นมาและสภาพสงัคมทีเอืออาํนวยต่อการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน 

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศทีมีลกัษณะ

เป็นเกาะอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพืนที 298,170 ตารางกิโลเมตร  

มีประชากร 84.5 ลา้นคน แบ่งการปกครองเป็น 14 เขต รวม 76 จงัหวดั และ 60 เมืองรูปแบบ                     

การปกครองเป็นการปกครองและสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

โดยดาํรงตาํแหน่งสมยัละ 6 ปี รัฐธรรมนูญทีใช้ในปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1987  

ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์เป็นระบบประมวลกฎหมายโดยมีรากฐานมาจากกฎหมายสเปน 

โดยเฉพาะอยา่งยงิกฎหมายแพ่งสเปน 1889  

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศทีไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีจากประเทศสเปนและสหรัฐอเมริกาไวม้ากทีสุด ทงันีเพราะเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ

ทงัสองมาเป็นเวลานาน ในขณะทีตกเป็นเมืองขึนของสเปน ฟิลิปปินส์ไดรั้บวฒันธรรมต่าง ๆ มาไว้

เป็นส่วนมาก เช่นการจดัระบบชนชนัทางสงัคม และการจดัระบบการศึกษา เป็นตน้ สเปนปกครอง

ฟิลิปปินส์อย่างไม่เป็นธรรม ทําให้ผูมี้การศึกษาส่วนหนึงของฟิลิปปินส์ลุกฮือขึนต่อต้าน                           

เพือแสวงหาความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยได้รับการช่วยเหลือจาก

สหรัฐอเมริกา จนในทีสุดก็ตอ้งตกเป็นเมืองขึนของสหรัฐอเมริกาอีกวาระหนึง จากการครอบครอง

ของสหรัฐฯ นีเองทําให้ลักษณะสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์
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เปลียนแปลงไปจากเดิม เช่นไดด้าํเนินการจดัระบบการศึกษาเสียใหม่โดยใหน้กัเรียนทุกคนเขา้เรียน

ภาคบังคับในชันปีที 1-6 ยุบชันปีที 7 เดิม พร้อมกันได้จัดตงัโรงเรียนการศึกษาผูใ้หญ่ และ                    

โรงเรียนของนิกายโปรแตสแตนท์ ซึงในสมยัทียงัอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนจะมีเพียง

โรงเรียนของนิการแคธอลิคเท่านนั นอกจากนีสหรัฐยงัไดเ้ขา้ควบคุมการคา้ต่างประเทศและภาษี

ของฟิลิปปินส์ในปี 1909 รัฐสภาสหรัฐฯ ไดอ้อกพระราชบญัญติั Payne Aldrich Tariff act  โดยให้

สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ดาํเนินการคา้ไดอ้ยา่งเสรีและเท่าเทียมกนั แต่เนืองจากฟิลิปปินส์ไดส่้งสินคา้

ส่วนใหญ่ไปขายในสหรัฐฯ ไดเ้ขา้มามีส่วนในการกาํหนดราคาสินคา้ของฟิลิปปินส์อีกดว้ย 

สิงทีสหรัฐอเมริกาแก้ไม่ได้ก็ คือปัญหาไม่มีทีดินทํากินของประชาชน ปัญหา                      

ความยุติธรรมของการกระจายรายได้และปัญหาการว่างงาน ทาํให้ประชาชนเริมไม่พอใจต่อ                   

การปกครองของสหรัฐฯ  และไดก่้อนการจลาจลขึนในแถบลซูอนและมินดาเนา สหรัฐฯ ก็ทราบดี

และได้ดาํเนินการเตรียมให้ฟิลิปปินส์เป็นเอกราช จนเมือสงครามโลกครังทีสองเสร็จสินลง

ฟิลิปปินส์จึงไดรั้บเอกราชอยา่งสมบูรณ์ แต่ถึงกระนันก็ตามฟิลิปปินส์ก็ยงัคงอาศยัความช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ อยู่ และแมภ้ายหลงัจากทีฟิลิปปินส์ไดรั้บเอกราชแลว้                  

ก็ยงัดาํเนินการปกครองประเทศตามแบบสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ มีเฉพาะระดับหมู่บ้านซึงใช ้                  

สภาประชาชน (Barangay) ตามการปกครองแบบเดิมของฟิลิปปินส์ 

เนืองจากฟิลิปปินส์ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตลอดเวลาทีเป็น          

เอกราช  ประกอบกบัชนชนัปกครองใชอ้าํนาจเกินขอบเขต จึงทาํใหป้ระชาชนแสดงความไม่พอใจ

ดว้ยการประทว้งและเดินขบวนต่อตา้นความยุติธรรมต่าง ๆ ในสังคม  เหตุการณ์ลุกลามขึนในปี 

1971-1972 เพราะขณะนันเกิดภาวะเงินเฟ้อขึนในฟิลิปปินส์ และหน่วยคอมนูนิสต์  NPA                   

(New People’s army) เขา้แทรกแซง จนรัฐบาลใชเ้ป็นขอ้อา้งในการประกาศใชก้ฎอยัการศึกใน                 

เดือนกนัยายน ค.ศ.  1972 หลงัจากนนัจนถึงปัจจุบนัฟิลิปปินส์ก็เขา้สู่ยคุ “สงัคมใหม่” ซึงรัฐบาลได้

เร่งรัดพฒันา สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แต่ปัญหาความเหลือมลาํในสังคมก็ยงัมี

จนถึงปัจจุบนั14 

ชาวฟิลิปปินส์อยู่ก ันแบบครอบครัวใหญ่ มีสังคมทีใกล้ชิดกับญาติพีน้องและให ้                   

ความช่วยเหลือเกือกูลกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว ชนชนัในสังคมแบ่งออกเป็น 3 ชนชัน

เช่นเดียวกบัคนไทย คือ ชนชนัตาํซึงมีมากกว่าครึงหนึงของประชากรทงัหมด ประกอบดว้ย คนงาน

ในโรงงาน ชาวนา ชาวประมง และเสมียนพนกังานในบริษทัห้างร้านต่าง ๆ ชนชนักลางมีมากกว่า

หนึงในสามของประชากรทงัหมดประกอบด้วย นักธุรกิจ พ่อคา้ ชาวนาทีมีทีดินขนาดย่อมเป็น                 

                                                                            
14 สีดา (เจตีร์)  สอนศรี.  (2520).  ฟิลิปปินส์: การเปลียนแปลงการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

(ตงัแต่สมยัก่อนเป็นอาณานิคม – ปัจจุบนั). หนา้ 1-93 
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ของตนเอง ขา้ราชการ และครู ส่วนชนชนัสูงส่วนใหญ่เป็นนายทุน นายธนาคาร และขา้ราชการ                 

ชนัผูใ้หญ่ ประชากรสามในหา้อาศยัอยูใ่นทอ้งถินชนบทประกอบอาชีพทาํการเกษตร ประมง ป่าไม้

และเหมืองแร่ สตรีส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นทอ้งถินชนบท ช่วยเหลือครอบครัวทาํเกษตรกรรม เลียงสัตว์

และประมง สภาพสงัคมของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างกนัมากระหว่างคนรวย คนจนไดไ้ปสู่ชนบท

ไม่ถึง ทาํใหเ้กิดปัญหาแหล่งเสือมโทรมและปัญหาอาชญากรรม 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้ยอมรับการประนอมข้อพิพาทเป็นจารีตประเพณีอย่างหนึง                    

ผูน้าํอาวุโสและผูน้าํหมู่บา้นจะเป็นผูป้ระนอมขอ้พิพาททีเกิดขึนในหมู่บา้น แมว้่าจะมีสถาบนัศาล

เกิดขึนแลว้ก็ตาม ประชาชนบางส่วนก็ยงัคงนิยมวิธีการประนอมขอ้พิพาทอย่างไม่เป็นทางการ                

กว่าการนาํคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาล15 

          2)  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนของประเทศฟิลิปปินส์ 

การระงบัขอ้พิพาทโดยการประนอมขอ้พิพาทโดยชุมชนในฟิลิปปินส์เกิดขึนเนืองจาก

คดีลน้ศาลทาํให้คุณภาพของความยุติธรรมเสือมลง16 และประกอบกับการตัง “บารังเก” หรือ

คณะกรรมการหมู่บ้านขึนทวัประเทศ ทาํให้มีการพิจารณาถึงกับทีจะให้แต่ละท้องถินระงับ 

ข้อพิพาทของคนในพืนทีหรือชุมชนเดียวกันด้วยกันเอง ส่งผลให้ประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน 

มาร์คอส (Ferdinand E. Marcos ) ออกคําสังที 1508 เมือวันที 11 มิถุนายน 1976 เรียกว่า 

Katarungang Pambarngay Law  ซึงเป็นกฎหมายทีก่อตงัระบบการประนอมขอ้พิพาทในระดับ

หมู่บ้านขึน การปฏิบัติงานตามคาํสังนีเป็นหน้าทีรับผิดชอบของกระทรวงรัฐบาลท้องถินโดยมี

อาํนาจในการออกกฎหมายและระเบียบร่วมกบัรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ซึงก็กฎระเบียบทีออก

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครอบคลุมถึงการดาํเนินการประนอมขอ้พิพาทในชุมชน             

โดยการประนอมขอ้พิพาทของฟิลิปปินส์ทวัทงัประเทศกว่า 40,000 หมู่บา้น การระงบัขอ้พิพาท                

ในชุมชนโดยการประนอมข้อพิพาทของฟิลิปปินส์นันมีลกัษณะเป็นการประนอมข้อพิพาท             

ทีดาํเนินการโดยภาครัฐส่งเสริมให้มีการจดัตงัการใชก้ารประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้นโดยมี

กฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบติัอย่างชดัเจน เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม                 

ของประเทศ และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึนในชุมชนท้องถินนัน ๆ และเพือให้สอดคลอ้ง                    

กับรัฐธรรมนูญทีว่า เพือพัฒนาและรักษาไว้ซึงขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณีของ                       

ชาวฟิลิปปินส์และสถาบนัครอบครัวในฐานะและระเบียบทางสงัคม17 

                                                                            
15 สุภทัรา  กรอุไร.  (2543).  การประนอมข้อพิพาททางอาญา. หนา้ 36 
16 ปริญญา  บุญชู.  (2533).  พนักงานอัยการกับงานประมอนข้อพิพาทระดบัหมู่บ้าน. หนา้ 8 
17 แหล่งเดิม. หนา้ 9 
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Lupong Tagapayapa หรือ Lupong เป็นหน่วยงานของรัฐทีทาํหน้าทีประนอมขอ้พิพาท 

โดยหลกัก็จะมีผูน้ ําหมู่บ้านและสมาชิกผูน้ ําหมู่บ้านแต่งตงัขึนในทุก 2 ปี มีจาํนวนประมาณ                        

10-20 คน18 การระงบัขอ้พิพาทในกรณีทีผูน้าํหมู่บา้นไม่สามารถระงบัได ้คู่กรณีก็จะเลือกบุคคล     

จากบญัชีรายชือ  Lupong จาํนวน 3 คน เรียกว่า Pangket  มาดาํเนินการระงบัขอ้พิพาท 

         3)  วิธีการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนของประเทศฟิลิปปินส์ 

กระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทในชุมชนโดยการประนอมขอ้พิพาทของฟิลิปปินส์

นนั เมือเกิดข้อพิพาทขึน คู่กรณีทีมีข้อพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงเสนอข้อพิพาทไปยงัผูน้ ําหมู่บ้าน  

เพือดาํเนินการประนอมขอ้พิพาท ซึงขอ้พิพาททีจะเขา้สู่กระบวนการประนอมขอ้พิพาทนนัไดมี้การ

กาํหนดไวว้่าเมือเกิดขอ้พิพาทขึนทงัขอ้พิพาททางแพ่งหรือทางอาญาในความผดิทีเป็นอาชญากรรม

โดยธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ การทารุณเป็นเหตุใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ มาตรา 266 การ

ลกัทรัพย ์ในกรณีทีมลูค่าของทรัพยไ์ม่เกิน p. 50.00 มาตรา 309 ทงัทีเป็นความผดิอาญาแผน่ดินและ

ความผิดอนัยอมความไดโ้ดยส่วนใหญ่เป็นความผิดทีมีโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี และปรับ 

ไม่เกิน p. 5,000.00 จึงสามารถนําเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยชุมชน และการรับรู้

ขอ้เท็จจริงก็เป็นสิงสาํคญัรวมทงัการตรวจสอบการไดม้าซึงพยานหลกัฐาน ดงันนัคณะกรรมการ

ประนอมข้อพิพาทจึงมีอาํนาจออกหมายเรียกคู่กรณีหรือพยานมาพบ หากคู่กรณีหรือพยาน 

ไม่ปฏิบติัตามก็จะถือว่าละเมิดอาํนาจของคณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทและจะถูกลงโทษโดย

ศาลจงัหวดัหรือศาลเทศบาลของฟิลิปปินส์ 

วธิีการและขันตอนการประนอมข้อพพิาทตามกฎหมายของฟิลปิปินส์19 

ผูที้ประนอมขอ้พิพาทตอ้งเสนอคาํร้องไปยงัผูน้าํหมู่บา้น ภายในวนัทาํการถดัไปนับแต่

ว ันทีได้รับคําร้อง ผู ้นําหมู่บ้านจะเรียกให้คู่กรณีพิพาททังสองฝ่ายมาพบต่อหน้าตนเพือ

ประนีประนอมเรืองทีพิพาทกันอยู่ ผูน้ ําหมู่บ้านมีเวลา 15 วนั นับจากวนัทีพบกันครังแรกของ                    

คู่กรณี เพือประนอมขอ้พิพาท ในระหว่างนี  ผูน้าํหมู่บา้นอาจเรียกคู่กรณีมาพบกนัอีกไดใ้นกรณีที

การระงับข้อพิพาทเกิดผลสําเร็จ หากคู่กรณีไม่ปฏิเสธภายใน 10 ว ัน นับแต่ว ันทีการระงับ                

ขอ้พิพาทเกิดผล การวินิจฉยันนัจะเกิดผลบงัคบั และมีผลเช่นเดียวกบัคาํพิพากษาของศาล แต่หาก

ไม่เป็นผลสาํเร็จ ผูน้าํหมู่บ้านอาจส่งกรณีพิพาทไปให้คณะประนอมข้อพิพาท (Pangket) เพือทาํ                 

การประนอม คณะผูป้ระนอมประกอบดว้ยสมาชิกปกติ จาํนวน 3 คนและสมาชิกสาํรองอีก 1 คน  

ซึงเลือกโดยความยินยอมของคู่ กรณีหรือโดยการจับฉลากจากบรรดารายชือของสมาชิก

คณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้น (Lupong) ผูน้าํหมู่บา้นจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลา 

                                                                            
18 ปริญญา  บุญชู. เล่มเดิม. หนา้ 9 
19 Katarungang Pambarangay Law  ดูใน สุภทัรา  กรอุไร. เล่มเดิม. หนา้ 42-44 
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เพือให้คณะผูป้ระนอมมาทาํการประชุมกันเพือประนอมข้อพิพาทโดยจะแจ้งให้สมาชิกของ                   

คณะประนอมทราบรวมทงัหมายเรียกคู่กรณีพร้อมทงัพยานในการประชุม วนัเวลาของการประชุม

ไม่ควรช้ากว่า 3 ว ัน จากวันทีได้ตังขึน โดยสมาชิกของคณะผูป้ระนอมจะทําการคัดเลือก                              

ผูเ้ป็นประธานและเลขานุการ คณะผูป้ระนอมอาจจดัใหมี้การประชุมขึนหลายครังเท่าทีจาํเป็นตาม              

ทีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับประนอมมีระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัทีมีการประชุมคณะผูป้ระนอม 

ในกรณีทีการระงบัขอ้พิพาทประสบผลสาํเร็จขึนหากคู่กรณีไม่ปฏิเสธใน 10 วนั ก็มีผลผกูพนั 

หากความพยายามของคณะผูป้ระนอมในการประนอมข้อพิพาทไม่เป็นผลสําเร็จ

หลงัจากทีระยะการประนอมสินสุดลงแลว้เลขานุการของคณะผูป้ระนอมขอ้พิพาทระดบัทอ้งถิน 

หรือคณะผูป้ระนอมจะออกใบรับรองว่าการประนอมไม่เป็นผลโดยใหป้ระธานของคณะกรรมการ

ประนอมหรือประธานคณะผูป้ระนอมลงนามเป็นพยาน ใบรับรองนีเป็นสิงจาํเป็นต้องมีเพือ                       

การนํากรณีพิพาทนันไปยืนฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐอืน ๆ เพือให้มีคาํวินิจฉัย                          

ในการประนอมขอ้พิพาททางอาญานนัห้ามมิให้คู่กรณีมีผูป้รึกษาทางกฎหมายหรือตัวแทนเวน้                 

แต่คู่พิพาทเป็นผูเ้ยาวห์รือไร้ความสามารถ เหตุผลทีหา้มก็เพือใหก้ารระงบัขอ้พิพาทมีความคล่องตวั

มากขึน โดยอาศัยสมมติฐานทีว่าความช่วยเหลือหรือการแทรกแซง โดยทีปรึกษากฎหมาย                     

หรือตัวแทนจะลดโอกาสในการประนอมข้อพิพาทได้สําเร็จ โดยทฤษฎีแลว้เมือคู่กรณีได้รับ                 

ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก จะก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง ทาํให ้                 

การระงบัขอ้พิพาทยุง่ยากซบัซอ้นยงิขึน 

เมือคู่กรณีสามารถตกลงกนัได ้ขอ้ตกลงทุกอย่างตอ้งบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ 

ลงลายมือชือของคู่กรณีทงัสองฝ่าย โดยมีประธานกรรมการประนอมหรือหัวหน้าคณะผูป้ระนอม

เป็นผูล้งนามเป็นพยานแลว้แต่กรณี ซึงการประนอมขอ้พิพาทนนัเป็นเงือนไขทีจะตอ้งดาํเนินการ

ก่อนจึงจะนําคดีมาฟ้องกันได้ คดีทีอยู่ในอาํนาจของสภาคณะกรรมการประนอมข้อพิพาท                         

ของหมู่บ้านโดยหลักไม่อาจทีจะนํามาฟ้องในศาลหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเพือให ้                         

ทาํการพิพากษาชีขาดได้ เวน้แต่ว่าคู่กรณีได้มาเผชิญหน้ากันต่อหน้าประธานคณะกรรมการ

ประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้น หรือต่อหนา้หวัหนา้คณะผูป้ระนอมแลว้ปรากฏว่าบุคคลดงักล่าว

ไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทไดส้าํเร็จ 

ในทางปฏิบติัขอ้พิพาททีอยูภ่ายในขอบเขตของระบบการประนอมพิพาทระดบัหมู่บา้น

ตอ้งนําไปสู่ผูน้ ําหมู่บ้านก่อนเพือให้ประนอมขอ้พิพาทไม่สําเร็จค่อยส่งต่อให้คณะผูป้ระนอม                  

และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมสอดส่องดูแลของคณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้น อาํนาจ

การควบคุมคณะผูป้ระนอมกระทาํโดยผูน้าํหมู่บา้นในฐานะประธานของคณะกรรมการประนอม             

ข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน ซึงศาลจะเป็นผูส้อดส่องกํากับดูแลงานของคณะกรรมการประนอม                
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ข้อพิพาท โดยจะทาํหน้าทีให้ค ําปรึกษากับผูป้ระนอมในการหารือเกียวกับปัญหา โดยติดต่อ                     

อย่างใกลชิ้ดให้คาํแนะนาํเกียวกบันโยบายรัฐ คาํสัง กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทีผูป้ระนอมควรรู้        

และคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทระดับหมู่บ้านจะมีการประชุมปกติเดือนละ 1 ครัง                            

เพือแลกเปลียนความคิดเห็นในระหว่างบรรดาสมาชิกและประชาชนในเรืองเกียวกบัการระงับ                    

ขอ้พิพาทฉันท์มิตรและเพือให้คณะผูป้ระนอมมีส่วนร่วมกันในข้อสังเกตและประสบการณ์ใน                 

การทาํให้การประนอมข้อพิพาทสามารถดาํเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวม                       

คาตารุงกงั พมับารางไกย ์คือระบบการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ณ หน่วยทีเป็นพืนฐานการเมืองและ                

การเศรษฐกิจสังคมของรัฐ นันคือ ระดับบารางไกย์ หรือหมู่บ้าน ระบบนีเป็นระบบยุติธรรม                       

ทียดึแนวทางของการปรึกษาหารือ (Consultation) การสานเสวนา (dialogues) การเจรจาไกล่เกลีย

คนกลาง (mediation) หรือการประนีประนอม (conciliation) และการเจรจาไกล่เกลียระหว่างกนัเอง 

(negotiation) ในคู่กรณีทีมีความห่วงกงัวลในปัญหาร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์พือทีบรรลุขอ้ตกลง

อยา่งฉนัทมิ์ตร แทนการไปต่อสู้กนัทางกฎหมายอย่างยืดเยอืในวนัที 15 กรกฎาคม 2536 ศาลฎีกา

หรือศาลสูงของฟิลิปปินส์ ยงัไดมี้หนงัสือเวียนถึงผูพิ้พากษา ว่าในการไต่สวนคดีทีมาจากหมู่บา้น

ก่อนดาํเนินกระบวนการฟ้องกนัในศาลหรือต่อเจา้หน้าทีของรัฐก็ตามถือเป็นเงือนไขว่าทุกกรณี

จะตอ้งผา่นกระบวนการประนีประนอมในหมู่บา้นก่อน 

ความแตกต่างระหว่าง “กระบวนการคาตารุงกัง พมับารางไกย์ ทีใช้ในหมู่บ้าน”                     

กบั “กระบวนการในศาลยุติธรรม” ในฟิลิปปินส์ กระบวนการคาตารุงกัง พมับารางไกย ์ทีใช ้                  

ในหมู่บ้านของฟิลิปปินส์ ไม่ใช่ทงัการตัดสินพิพากษา โดยผูพิ้พากษาศาลยุติธรรมหรือการใช ้                 

การพิจารณาคดีโดยคณะลกูขุน แต่เป็นกระบวนการแกปั้ญหาขอ้พิพาททีตรงประเด็นและไดผ้ลดี

เพราะมีการดาํเนินการอยา่งทนัทีทนัใดตรงไปตรงมา ไม่สินเปลืองค่าใชจ่้าย รวดเร็ว นอกจากนนั

ผลของขอ้ตกลงหรือการชดใชที้ตกลงกนัในระบบนีมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัการตดัสินพิพากษาใน

ศาล กระบวนการดงักล่าวทาํให้คดีจาํนวนมากทีอาจจะตอ้งล่าชา้เพราะกระบวนการทางยุติธรรม 

ทางหลกั สามารถจบลงในระดับตําสุด คือระดับหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว ทงันีไม่ใช่เป็นการ

แกปั้ญหาโดยมองว่าเป็นเรืองเลก็นอ้ย แต่ตงัใจทีจะลดความล่าชา้ในศาล การกระทาํผดิทีตอ้งระวาง

โทษเกินหนึงปี หรือปรับเกินกว่าห้าพนัเปโซจะไม่นาํมาใชใ้นการหาขอ้ตกลง แบบสมานฉันท์ที

สาํคญัคือการใชก้ารเจรจาไกล่เกลียคนกลาง (mediation) ซึงคู่กรณีเป็นผูร่้วมกนัหาทางออกหรือ

ร่วมกนัตดัสิน ผลจึงเป็นทีพึงพอใจของทงัสองฝ่าย 
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                 4)  การระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัในประเทศฟิลิปปินส์ 

                 ตามกฎหมายการเลือกตังของประเทศฟิลิปปินส์ มีคณะกรรมการการเลือกตัง 

(Commision Of Election : COMELEC อ่านตามภาษาทอ้งถินว่า โค มี เหล็ก)20 เป็นองค์กรอิสระ

ตงัขึนในปี ค.ศ.1940 เพือควบคุมเลือกตงั โดยมีจุดประสงคใ์หก้ารเลือกตงัเป็นไปอย่างบริสุทธิและ

ยติุธรรม เช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการการเลือกตงัของประเทศไทย โดย COMELEC ไดก้าํหนด

วิธีการรณรงค์หาเสียง ทีเคร่งครัดขึนเพือให้เกิดความบริสุทธิและยุติธรรม อาทิเช่น การกาํหนด

ขนาดโปสเตอร์ในการหาเสียง และผูส้มคัรจะติดโปสเตอร์ได้เฉพาะสถานทีสาธารณะเท่านัน  

ซึงการรณรงคห์าเสียงเลือกตงัในลกัษณะนีจะกระทาํไดไ้ม่เกิน90 วนั ส่วนการหาเสียงเลือกตงัดว้ย

การแจกแผ่นพบัและใบปลิวนนัผูส้มคัรรับเลือกตงัสามารถกระทาํได้ตลอดเวลา แต่ตอ้งระบุว่า                

กลุ่มใดหรือผูใ้ดเป็นผูส้นับสนุนการทาํแผ่นพบันนับา้ง นอกจากนี ยงัห้ามมอบสิงของต่างๆ ทีถือ

เป็นของกาํนลั เช่น เสือยดื เป็นตน้ 

                   เมือมีการร้องคดัคา้นเกียวกบัการเลือกตงั หรือร้องคดัคา้นผลการเลือกตงั ในกฎหมาย

ของประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่าเรืองร้องคัดค้านดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยศาลชาํนาญพิเศษ                    

ในการตดัสินคดีเลือกตงั ซึงจะทาํหนา้ทีตดัสินเรืองทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงั คุณสมบติัของสมาชิก

สภา โดยทังวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรจะแต่งตงักรรมการพิเศษทีจะมาทาํหน้าทีตัดสิน                        

คดีเลือกตงัภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเลือกตงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภา              

โดยกรรมการพิเศษทีจะมาทาํหน้าทีตดัสินคดีเลือกตงัจะมีกรรมการเป็นองค์คณะ ทงัหมด 9 คน 

ประกอบดว้ย สมาชิกจากศาลสูง21จาํนวน 3 คน ทีไดรั้บการแต่งตังจากหัวหน้าผูพิ้พากษา                      

(Chief Justice) และอีก 6 คนทีเหลือจะมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้นทีเป็นนักกฎหมาย                

3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน 22 โดยกรรมการพิเศษทีตดัสิน

                                                                            
20HALALAN 2010: การเลือกตังในฟิลิปปินส์ ตอนที 1: เครืองนับคะแนนอัตโนมัติ PCOS. จาก 

http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?id=131 สืบคน้เมือ 18 ธนัวาคม 2556  
21ศาลสูงของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบดว้ย ประธานศาลสูงและคณะผูพ้ิพากษาศาลสูง 14 คนศาล

สูงมีอาํนาจปลดประธานาธิบดีออกจากตาํแหน่งได้ ถา้หากไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือป่วยไม่

สามารถปกครองประเทศได ้รวมทงัพิพากษาคดีขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ เกียวกบัการเลือกตงัประธานาธิบดี หรือกรณีอืนๆ 

ทีเกียวกบัประธานาธิบดีตามทีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ นอกจากนนัยงัพิจารณาคดีต่างๆ ทีมาจากศาลอุทธรณ์  
22 เขียน  นิรันดร์นุต ,ภคพงศ์  พหลโยธิน และวชัรา  ธิตินันทร์.  (2549).  “การศึกษาเปรียบเทียบ

รัฐ ส ภ า ขอ งป ร ะเ ท ศ ใ นภู มิภ า คเ อ เ ชีย   ศึ ก ษา ก ร ณี สา ธ า ร ณรั ฐ ฟิ ลิ ปปิ น ส์ . ” สํา นักวิ จัย แ ละ พัฒ น า  

สถาบนัพระปกเกลา้.หนา้ 69 
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การเลือกตงันีจะไม่เป็นส่วนหนึงของสภา แต่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึงจะมีอาํนาจใน

การออกกฎ ระเบียบ ขึนมาควบคุมการดาํเนินการในการตดัสินของตนเอง 

                   การพิจารณาฟ้องร้องเกียวกบัการเลือกตงัในฟิลิปปินส์มีหลายระดบั ดงัต่อไปนี23 

ก)  ในระดับท้องถิน ให้ COMELEC เป็นผูพิ้จารณาคดีในเบืองต้น โดยมีแผนก

กฎหมายของ COMELEC พิจารณา แต่ผูส้มคัรอาจยืนอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาไดต้ามสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 

ข)  ถา้เป็นคดีการเลือกตงัทีเกียวกบัสมาชิกสภาล่าง24 ก็ให้ส่งเรืองผ่าน COMELEC             

ไปยงัคณะตุลาการการเลือกตงัสภาล่าง (Representative Electoral Tribunal) หรือศาลชาํนาญพิเศษ 

ในการตดัสินคดีเลือกตงั ซึงเป็นคณะกรรมการพิจารณาตดัสินกรณีเลือกตงัสภาล่าง ตามทีกาํหนด

ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยผูพิ้พากษาศาลฎีกา 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายค้าน                    

ทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน                                

โดยมีประธานอาวุโสทีมาจากศาลฎีกาเป็นประธาน ได้รับการแต่งตังจากกรรมการแต่งตัง 

(Commission on Appointments) ประกอบดว้ยสมาชิกสภาสูง 12 คน สมาชิกสภาล่าง 12 คน                    

โดยใหเ้ลือกกนัเองทงัสองสภาใหส้มาชิกสภาสูงเป็นประธาน  

ค)  ถา้เป็นคดีเลือกตังทีเกียวกับการเลือกตังสภาสูง ก็ให้ COMELEC ส่งไปที

คณะกรรมการพิจารณาตดัสินกรณีเลือกตงัสภาสูง (Senate Electoral Tribunal) หรือศาลชาํนาญ

พิเศษในการตดัสินคดีเลือกตงั ประกอบดว้ยผูพิ้พากษาศาลฎีกา 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร                 

ฝ่ายค้านทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน                       

โดยมีประธานอาวุโสทีมาจากศาลฎีกาเป็นประธาน ได้รับการแต่งตังจากกรรมการแต่งตัง 

(Commission on Appointments) ประกอบดว้ยสมาชิกสภาสูง 12 คน สมาชิกสภาล่าง 12 คน                   

โดยใหเ้ลือกกนัเองทงัสองสภาใหส้มาชิกสภาสูงเป็นประธาน  

                                                                            
23 สีดา  สอนศรี และคณะ.  (2547).  การเลือกตงัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.หนา้ 202 
24 รัฐสภาของฟิลิปปินส์ประกอบดว้ย 2 สภาคือ สภาสูง (Upper House) มีสมาชิก 24 คน ไดรั้บการ

เลือกตงัในระดบัชาติทวัประเทศ อยูใ่นวาระ 6 ปี แต่มีการเลือกตงัใหม่ทุก 3 ปี เฉพาะผูที้มีคะแนนอยู่ในอนัดบัที 

13-24 และสภาล่าง (Lower House หรือ House of Representatives) มีสมาชิก 250 คน มาจาก Party List 50-52 คน 

และทีเหลือมาจากการเลือกตงัในระดบัเขต (จากจงัหวดั อาํเภอ เทศบาล หมู่บา้นหรือบารางไกย)์ อยู่ในวาระ 3 ปี 

ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั 
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ง)  ถา้เป็นคดีทีเกียวกบัการเลือกตงัประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ให้ส่งศาลฎีกา

พิจารณาโดยตรง 

ในการพิจาณาคดีเลือกตงั ไม่ว่า จะเริมต้นทีศาลใด ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิยืนฟ้องไปถึง                  

ศาลฎีกาได ้เพราะเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของพลเมืองทีรับรองไวโ้ดยรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม 

การพิจารณาคดี เลือกตังในบางครังล่าช้า  ฝ่ายโจทก์ต้อง เสีย ค่าใช้จ่ ายมาก ในบางราย                                     

จึงยติุการฟ้องร้องไปเอง 

        3.2.2  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐอินโดเนียเซีย เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน (: ASEAN : สมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ The Association of South East Asian Nations)25 มีเมืองหลวงคือ                           

กรุงจากาตา้ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ

เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

                1)  คณะกรรมการการเลือกตงัของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะกรรมการการเลือกตังของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesian Electoral 

Commision หรือ Kamisi Pemiliham Umum:KPU) ก่อตงัขึนตามมาตรา 22E ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 เป็นรูปแบบของหน่วยงานอิสระ ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 22E (5)  

กาํหนดไวว้่า “คณะกรรมการการเลือกตงัแห่งชาติทีมีความเป็นอิสระมีหนา้ทีในการจดัการเลือกตงั

ทวัไป” กฎหมายเลขที 22 ค.ศ.2007 ว่าด้วยผูจ้ ัดการเลือกตัง ได้กาํหนดอาํนาจและหน้าทีของ

คณะกรรมการการเลือกตัง โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตงั ทงัในระดบัชาติไปจนถึง

ระดับหน่วยเลือกตัง คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตังในทุกระดับ 

โครงสร้างของสํานักงานเลขาธิการ  และเรืองงบประมาณ คณะกรรมการการเลือกตัง                              

ของสาธารณรัฐอินโดนีเชีย เป็นหน่วยงานอิสระประกอบด้วยกรรมการทีมีความเป็นกลาง                         

ไม่ขึนกบัพรรคการเมืองหรือรัฐบาล และมีหนา้ทีจดัการเลือกตงัเพียงหน่วยงานเดียวตามทีกฎหมาย

กาํหนด คณะกรรมการการเลือกตงัในระดบัชาติ (จาํนวน 7 คน) ระดบัจงัหวดั (จาํนวน 5 คน) และ

ระดบัอาํเภอ (จาํนวน 5 คน) มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี คณะกรรมการการเลือกตงัในระดบัตาํบล 

(จ ํานวน 5 คน) ระดับหมู่บ้าน (จ ํานวน 3 คน) และระดับหน่วยเลือกตัง (จ ํานวน 7 คน)                            

ได้รับการแต่งตังขึนเป็นการชัวคราว คณะกรรมการการเลือกตังระดับชาติ รับผิดชอบใน                          

การจดัการเลือกตงัทุกระดับโดยอาจมอบหมายอาํนาจหรือความรับผิดชอบบางประการให้แก่

คณะกรรมการการเลือกตงัในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ คณะกรรมการการเลือกตงัระดบัจงัหวดัขึน

                                                                            
25 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. สืบคน้เมือ 27 สิงหาคม 2556, 

จาก http://www.aseanthailand.org/indonesia_Info.pdf  
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ตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตังระดับชาติ คณะกรรมการการเลือกตังระดับอาํเภอขึนตรง                       

ต่อคณะกรรมการการเลือกตังระดับจังหวัด พนักงานการเลือกตังระดับตําบลขึนตรงต่อ

คณะกรรมการการเลือกตงัระดบัอาํเภอ พนกังานการเลือกตงัระดบัหมู่บา้นขึนตรงต่อคณะกรรมการ

การเลือกตังระดับอาํเภอผ่านทางพนักงานการเลือกตังระดับตําบล เจ้าหน้าทีประจําหน่วย            

เลือกตงัขึนตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตงัระดบัอาํเภอผ่านทางพนักงานการเลือกตงัระดับ

หมู่บา้น 

การเลือกตงัของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี 3 ปรเภท26 ไดแ้ก่ การเลือกตังสมาชิกสภา                  

นิติบัญญัติในระดับชาติและท้องถิน การเลือกตังประธานาธิบดี และการเลือกตังท้องถิน                             

ซึงการเลือกตงัทุกประเภทดงักล่าวจดัโดยคณะกรรมการการเลือกตงั ในฐานะทีเป็นหน่วยงานอิสระ

คณะกรรมการการเลือกตงัจึงมีอาํนาจในการออกกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกับการเลือกตงั กาํหนด

นโยบายทีเกียวกบัการเลือกตัง ดาํเนินการจัดการเลือกตงั รวมทงับังคบัใชอ้าํนาจทางปกครอง                     

ของกฎหมายเลือกตงั  

คณะกรรมการการเลือกตังของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีอาํนาจและหน้าทีทีสําคัญ                   

ในกระบวนการเลือกตงั ดงันี 

ก) กาํหนดนโยบายการเลือกตงัทงัในระดบัชาติและทอ้งถิน 

ข) การลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตงั 

ค) แบ่งเขตเลือกตงั 

ง) กาํหนดว่าพรรคการเมือง และ/หรือผูส้มคัรคนใดสามารถลงแข่งขนัเลือกตงัได ้

จ) กาํหนดกรอบระยะเวลาและสถานทีสําหรับการหาเสียงเลือกตงัดว้ยการหารือ

ร่วมกบัผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกตงั 

ฉ) ออกกฎระเบียบและควบคุมกองทุนสาํหรับการหาเสียงเลือกตงั 

ช) วางแผนในการใหบ้ริการการเลือกตงั 

ซ) ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีในการเลือกตงั 

ฌ) ใหข้อ้มลูทีสาํคญัแก่ผูมี้สิทธิเลือกตงั 

ญ) ดาํเนินการเรืองลอจิสติกส์ของการเลือกตงั 

ฎ) รับรองผูส้งัเกตการณ์การเลือกตงั 

ฏ) บริหารจดัการ การลงคะแนนเลือกตงั การนับคะแนนเลือกตงั และการรวมผล

คะแนนเลือกตงั 

                                                                            
26 ประพนัธ์  นัยโกวิท.  (2552).  “การเลือกตังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย.”.11ปี 

กกต.การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพืออนาคต.หนา้ 124-126 
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ฐ) ประกาศและรับรองผลการเลือกตงั 

                 2)  หน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงัและคณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงั 

ตามกฎหมายเลขที 22 ค.ศ.2007 ว่าดว้ยผูจ้ ัดการเลือกตัง ไดก้าํหนดให้มีหน่วยงาน

ควบคุมดูแลการเลือกตงั และคณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงั ดงันี 

ก) หน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงัซึงติดตามตรวจสอบการบริหารจดัการเลือกตงั

ทวัไป (Badan Pengawas Pemilu:Bawaslu) 

ข) คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบัจงัหวดั (Panitia Pengawas Pemilu 

Provinsi:Panwaslu Provinsi) ซึงไดรั้บแต่งตงัโดย Bawaslu เพือติดตามตรวจสอบการบริหารจดัการ

เลือกตงัทวัไปในระดบัจงัหวดั 

ค) คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบัอาํเภอ/เทศบาล (Panitia Pengawas 

Pemilu Kabupaten/Kota:Panwaslu Kabupaten/Kota) ซึงไดรั้บแต่งตงัโดย Bawaslu เพือติดตาม

ตรวจสอบการบริหารจดัการเลือกตงัทวัไปในระดบัอาํเภอ/เทศบาล 

ง) คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบัตาํบล (Panitia Pengawas Pemilu 

Kacamatan:Panwaslu Kacamatan) ซึงไดรั้บแต่งตงัโดย Bawaslu เพือติดตามตรวจสอบการบริหาร

จดัการเลือกตงัทวัไปในระดบัตาํบล 

จ) การควบคุมดูแลการเลือกตงัในพืนที (Pengawas Pemilu Lapangan: Panwaslu 

Lapangan) ซึงได้รับแต่งตังโดย Panwaslu Kacamatan เพือติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการ

เลือกตงัทวัไปในระดบัหมู่บา้น 

ฉ) การควบคุมดูแลการเลือกตงัในต่างประเทศ (Pengawas Pemilu Luar Negeri)                    

ซึงได้รับการแต่งตังโดย Bawaslu เพือติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการเลือกตังทัวไป                            

ในต่างประเทศ 

ช) สภากิตติมศกัดิ (Dewan Kehormatan) เป็นกลไกของคณะกรรมการการเลือกตงั

ระดบัชาติและระดบัจงัหวดั รวมถึงหน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงัในการจดัการกบัประเด็น               

การละเมิดแนวจริยธรรมในการบริหารจดัการเลือกตงั 

                 3)  การร้องเรียนการเลือกตงัและการดาํเนินคดีเกียวกบัการเลือกตงั 

เมือมีการกระทาํความผิดเกียวกบัการเลือกตงัหรือมีการละเมิดกฎหมายเลือกตงั ไม่ว่า

เป็นการกระทาํความผดิทางอาญาคือการกระทาํทีเขา้ข่ายลกัษณะความผิดทีมีโทษจาํคุก และ/หรือ

โทษปรับทางอาญา หรือความผดิทางปกครอง คือความผิดตามทีระบุไวใ้นกฎหมายเลือกตงัแต่ไม่

เขา้ข่ายลกัษณะทีมีโทษจาํคุก และ/หรือโทษปรับ 
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พลเมืองสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึงเป็นผูมี้สิทธิเลือกตัง ผูส้ังเกตการณ์การเลือกตงั                  

และผูส้มคัรลงรับเลือกตงั สามารถยืนขอ้ร้องเรียนอนัเกิดจากการกระทาํความผิดในการเลือกตงั                 

ต่อหน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงั (Bawaslu) คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบั

จงัหวดั (Panwaslu Provinsi) และผูค้วบคุมดูแลการเลือกตงัในต่างประเทศ ภายหลงัการพิจารณา

ทบทวนข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตังหรือคณะกรรมการ 

การควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบัจงัหวดั จะวินิจฉัยว่าคดีดงักล่าวเป็นการกระทาํความผิดทาง

อาญาหรือทางปกครอง หากเป็นความผิดทางปกครองหน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงั หรือ

คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดบัจงัหวดั ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตงั

เป็นผูพิ้จารณาต่อไป 

กรณีเป็นความผิดทางอาญา หน่วยงานควบคุมดูแลการเลือกตงั หรือคณะกรรมการ

ควบคุมดูแลการเลือกตงัในระดับจงัหวดั ก็จะรายงานต่อเจา้หน้าทีตาํรวจ และสาํนักงานอยัการ

สูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ofice of the Attormey General of the Republic of Indonesia) 

เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินคดีอาญาในศาล 

3.2.3  ประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล27 เป็นประเทศในเอเชียใต ้ตงัอยู่ทางทิศใต ้   

ของเทือกเขาหิมาลยั ทิศเหนือติดกบัแควน้ทิเบตของจีน ทิศใตติ้ดกบัอินเดีย ประกอบดว้ยชนหลาย

เชือชาติ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเริมจากชนเผ่า Kirates ในเขตหุบเขา

กาฐมาณฑุ ต่อมาในราวคริสต์วรรษที 4 ตระกูลลิจฉวี (Lichhavis) ไดป้กครองดินแดนแถบนี                    

โดยไดรั้บอิทธิพลฮินดูและพุทธจากอินเดีย ประวติัศาสตร์เนปาลไดป้รากฏเด่นชดัขึนเมือราชวงค์

มลัละ (Malla)ไดป้กครองพืนทีทางตะวนัตกของเนปาล และหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) 

ทังหมดในพุทธศตวรรษที 18-21 ต่อมาราชอาณาจักรของราชวงค์มัลละถูกแบ่งออกเป็น                              

3 อาณาจักรคือ กาฐมาณฑุ ภักตะปุร์ ละลิตปุร์(ปะฏนั) และกีรติปุร์ (ราชอาณาจกัร Bhadgaon                     

และราชอาณาจกัร Patan) 

กษตัริย ์แห่งราชวงศม์ลัละผูป้กครองกรุงกาฐมาณฑุไดใ้ห้การสนับสนุนในดา้นศิลปะ

และวฒันธรรมอยา่งเต็มที ต่อมามีการรณรงคใ์นเรืองการรวมชาติโดยกษตัริยป์ฤถวี นารายยณัชาห์ 

มหาราช (King Prithvi Narayan Shah the Great) ในปี พ.ศ. 2311 ซึงพระองค์ทรงเป็นต้น                        

ราชวงศช์าห์ในปัจจุบนั กษตัริยป์ฤถวีนารายณั ชาห์ มหาราชาไดส้ถาปณาราชอาณาจกัร Gorkha 

โดย รวบรวมอาณาจักรทังหมดของเนปาลเป็นอาณาจักรเดียว ต่อมาเนปาลได้รับชัยชนะ                      

                                                                            
27 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล.สืบคน้เมือวนัที 28 สิงหาคม 2556,  

จาก http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asia/country_profile_Nepal.pdf  
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ในการทาํสงครามกับผูม้ารุกราน อาทิองักฤษดา้นอินเดีย และจีนทางด้านทิเบต ในช่วงนีเนปาล

ปกครองโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้ริหารประเทศในบรรดาศกัดิ “รานะ” (Rana) ทีสืบทอดกัน                       

มาในตระกูล Shamsher ประมาณ 100 ปี ช่วงดงักล่าวกษตัริยเ์ป็นประมุขแต่เพียงในนามเท่านัน 

จนกระทงัปี พ.ศ. 2493 อาํนาจในการบริหารประเทศจึงกลบัคืนมาสู่กษตัริยอี์กครังซึงในขณะนัน   

คือ สมเด็จพระราชาธิบดีตรีภูวนั (Tribhuvan) และขณะเดียวกนั พรรค Nepali Congress (NC)                    

ได้ก่อตังขึนเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในเนปาล กษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ชาห์ได้ขึนครองราชย์

ปกครองประเทศต่อจากราชวงศม์ลัละ 

การปฏิวัติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เป็นการสินสุดช่วงการปกครองโดย 

บรรณาศกัดิรานะ ทีปกครองประเทศเป็นระยะเวลา 104 ปี (พ.ศ. 2389-2493) หลงั จากการล่มสลาย

ของการปกครองโดยตระกูลของรานะในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2494 เนปาลเริมให้ความสนใจ 

กบัระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย จากนนัไดมี้การนาํการปกครองแบบรัฐสภาทีมี

รัฐบาลผสมมาใชใ้นปี พ.ศ. 2502 สมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรา (Mahendra) ไดท้รงพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ และไดจ้ดัให้มีการเลือกตงั โดยมีนาย B.P. Koirala หัวหน้าพรรค NC ดาํรงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 

ในปี พ.ศ. 2505 ไดมี้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่กาํหนดการปกครองให้เป็นระบบปัญจยตั 

(Panchayat System) หรือระบบรัฐสภาแบบสภาเดียวและไม่มีพรรคการเมือง 

ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2533 มีการชุมนุมประทว้งและก่อการจราจลเพือเรียกร้องประชาธิปไตย

แบบมีพรรคการเมืองหลายพรรค (Multi-Party System) โดยมีการแทรกแซงจากชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะอินเดีย เมือวนัที 8 เมษายน พ.ศ. 2533  สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรา บีร์ บิกรัม ชาร์เทพ 

(Birendra Bir Bikram Shah Dev) ทรงประกาศยกเลิกขอ้ห้ามทีมิให้มีพรรคการเมืองและประกาศ     

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมือวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยเฉพาะพระมหากษัตริย ์                                    

ทรงเป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutinal Monarchy) มีนายกรัฐมนตรี                      

เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 รัฐสภาเนปาลได้ผ่านกฎหมายทีจะเปลียนเนปาล 

เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีผลหลงัการเลือกตงัในปี พ.ศ. 2551 

ในวนัที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 รัฐบาลเนปาลประกาศยกเลิกระบอบกษตัริย ์สถาปนา

สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยขึน โดยกาํหนดให้ชญาเนนทระและพระบรมวงศานุวงศต์อ้ง

เสด็จออกจากพระราชวังภายใน 15 ว ัน และกําหนดให้ว ันที 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

เป็นวนัหยดุราชการ 
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ในปัจจุบนัเนปาลเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีนายราม บารัน ยาดัฟ    

เป็นประธานาธิบดีคนแรก (พ.ศ.2552) จากการลงคะแนนเสียงของสภาร่างรัฐธรรมนูญ                           

308  เสียง และนายคีรีชา ปราสาท โกอีราละ อดีตรักษาการประมุขแห่งรัฐทาํหน้าทีนายกรัฐมนตรี

ต่อไป จนกว่าจะมีการจดัตงัรัฐบาลใหม่อนันาํโดยพรรคคอมมิวนิสต์ลทัธิเหมา หรืออดีตกลุ่มกบฏ

ลทัธิเหมา ซึงมีนายประจนัดา เป็นผูน้าํ 

1)  คณะกรรมการการเลือกตงัของสหพนัธส์าธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล28 

เมือการก่อความไม่สงบของกลุ่มกบฏเหมาสินสุดลงในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผูมี้ส่วน                   

ได้เสียทงัหมดต่างเห็นพอ้งต้องกันว่า จาํเป็นต้องมีคณะกรรมการการเลือกตังชุดใหม่รวมทัง                     

จดัให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึนโดยเร็ว ดังนันคณะมนตรีแห่งรัฐธรรมนูญ                   

จึงเดินหนา้ และเสนอชือผูที้เหมาะสมทีจะไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการการเลือกตงัต่อรัฐบาล

โดยผูที้ไดรั้บการเสนอชือจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากทงัรัฐสภาและการทาํประชาพิจารณ์ก่อนที                

จะเสนอกลบัเข้ามาให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตัง คณะกรรมการการเลือกตัง                       

แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเนปาล เป็นหน่วยงานอิสระประกอบดว้ยประธานกรรมการการเลือกตงั                     

1 คน และกรรมการการเลือกตังอีก 4 คน กระบวนการแต่งตังคณะกรรมการการเลือกตัง                             

ทีเปิดรับคาํปรึกษา และความคิดเห็นอย่างกวา้งขวางส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตงัชุดนี                           

มีความซือสตัยสุ์จริต และเป็นทียอมรับของสงัคม 

กระบวนการแต่งตงั อาํนาจและหนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงัไดถู้กกาํหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญฉบับชัวคราวของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึงได้ประกาศใช ้                     

เมือวนัที 15 มกราคม 2550 กรรมการการเลือกตงัมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี และจะสามารถ                    

ถูกขับออกจากตําแหน่งได้เฉพาะกรณีการถอดถอนผ่านกระบวนการรัฐสภาซึงต้องได ้                             

รับความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 

อาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตงัตามรัฐธรรมนูญ มีดงันี 

ก) จัดการควบคุม ก ํากับและดูแลการ เลือกตังสมาชิกสภาร่าง รัฐธรรมนูญ                                

การออกเสียงประชามติ และการเลือกตงัทอ้งถิน 

ข) จดัเตรียมทะเบียนรายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั 

ค) จดัเตรียมและออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและแนวจริยธรรม 

                                                                            
28 สุทธิพล  ทวีชยัการ. (2553).  “เรียนรู้ระบบการเลือกตงัและมมุมองของคณะกรรมการการเลือกตัง

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล.”.12ปี กกต.ข้ามพ้นวิกฤต เพือการเลือกตังทีสุจริตและเทียงธรรม.

หนา้ 201 -206. 
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ง) วินิจฉัยชีขาดการกระทําผิดและข้อโต้แยง้ในการเลือกตัง รวมทังมีอาํนาจ                         

ในการลงโทษ เช่น ปรับ การเพิกถอนคุณสมบติัผูส้มคัรรับเลือกตงั และการยกเลิกการเลือกตงั 

2)  กฎหมายเลือกตงัและระบบการเลือกตงั 

กฎหมายเกียวกบัการเลือกตงัของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มี 3 ฉบบั 

ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัทะเบียนรายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั พระราชบญัญติัคณะกรรมการการเลือกตงั 

พระราชบัญญัติการกระทาํผิดทางการเลือกตงัและบทลงโทษ และในการเลือกตงัสมาชิกสภา                    

ร่างรัฐธรรมนูญมีกฎหมายเกียวขอ้งอีก 2 ฉบับ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัศาลสภาร่างรัฐธรรมนูญ                     

และพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รูปแบบการเลือกตังมี 2 ระบบ                         

คือ ระบบคะแนนเสียงขา้งมาก (First – Past – The – Post) และระบบสัดส่วน (Proportional 

Representation) ซึงผูมี้สิทธิเลือกตงัจะไดรั้บบตัรเลือกตงั 2 ใบ 

3)  การร้องเรียนการเลือกตงัและการดาํเนินคดีเกียวกบัการเลือกตงั 

ในการเลือกตังของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ก็ปรากฏการละเมิด                    

แนวจริยธรรมจาํนวนมาก ทงัในรูปของความรุนแรง และการข่มขู่จากบรรดาผูแ้ข่งขนัทางการเมือง

และผูส้นบัสนุน 

เมือมีการร้องเรียนการเลือกตงั รัฐธรรมนูญให้อาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง

ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เ ป็นผู ้มีอ ํานาจวินิจฉัยชีขาดและลงโทษ                                 

โดยคณะกรรมการการเลือกตังของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เน้นนโยบายใน                      

การทาํให้กระบวนการเลือกตังได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนสาํคัญของกระบวนการสันติภาพ

ทังหมด หากมีการใช้ยุทธศาสตร์ทีแข็งกร้าวเกินไปในการวินิจฉัยชีขาด อาจส่งผลร้าย                              

กบัการเลือกตงั และกระทบต่อการยอมรับในกระบวนการและผลการเลือกตงัจากบรรดาผูแ้ข่งขนั

ทางการเมือง โดยคณะกรรมการการเลือกตังของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล                         

เชือว่าการนาํเอาทุกบรรทดัฐานมาใชใ้นการวินิจฉัยชีขาดการละเมิดแนวจริยธรรมในการเลือกตงั

อย่างเข้มงวด ไม่เพียงแต่จะเป็นผลเสียต่อการเลือกตังเท่านัน แต่จะส่งผลอนัตรายต่อกระบวน                    

การสนัติภาพทงัหมดดว้ย ดงันนัคณะกรรมการการเลือกตงัของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาลจึงเลือกแนวทางทีจะใช้การไกล่เกลีย และตักเตือนมากกว่าการใช้บทลงโทษทีเข้มงวด                    

ตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

คณะกรรมการการเลือกตังของสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีอาํนาจ                     

ในการพิจารณาและตัดสินเรืองร้องเรียนทีเกียวกับการเลือกตังจนถึงสินสุดวนัเลือกตงั โดยจะ                     

มีการตงัคณะอนุกรรมการขึน และใชเ้วลาในการพิจารณาตดัสินประมาณ 2 – 3 วนั ถึง 1 สัปดาห์ 

โดยภายหลงัจากวนัเลือกตงั ขอ้ร้องเรียนจะถกูยนืต่อศาลสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
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ศาลสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีลกัษณะเป็นศาลชัวคราว                        

เพือทาํหนา้ทีพิจารณาขอ้ร้องเรียนเกียวกบัการเลือกตงัภายหลงัวนัเลือกตงั ประกอบดว้ยผูพิ้พากษา

จากศาลฎีกาจาํนวน 3 ท่าน ประกอบขึนเป็นองค์คณะ เพือพิจารณาเรืองร้องเรียนการเลือกตงั            

(คล้ายกับการพิจารณาคดีเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หลังประกาศผลการเลือกตัง                           

ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 239)  

3.2.4  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตังอยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับนามิเบีย  

บอตสวานา ซิมบบัเว ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัโมซมับิกและสวาซิแลนด ์ทิศตะวนัออกติดกบั

มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวนัตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก พืนที 1,219,090 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 50.6 ลา้นคน (ปี 2554) ศาสนา Zion Christian ร้อยละ 11.1 Pentacostal/Charismatic  

ร้อยละ 8.2 Catholic ร้อยละ 7.1 Methodist ร้อยละ 6.8 อิสลามร้อยละ 1.5 คริสต์นิกายอืนๆ                       

ร้อยละ 46.5 ไม่มีศาสนา ร้อยละ 15.1 อืน ๆ ร้อยละ 3.7 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   

แบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผูน้าํรัฐบาล ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตงั      

ในสภาผูแ้ทนราษฎร ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 5 ปี ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ คณะรัฐมนตรีมาจาก 

การแต่งตงัของประธานาธิบดี ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นระบบสองสภา ประกอบดว้ยสมาชิกคณะมนตรี

เขตการปกครองแห่งชาติ (National Council of Provinces) จาํนวน 90 ทีนัง (คัดเลือกจาก 

ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละเขตการปกครอง ทัง 9 เขต เขตละ 10 ทีนัง) มีวาระ 5 ปี และ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 400 ทีนงั ซึงทงัหมดมาจากการเลือกตงัจากประชาชนโดยตรง 

ในแบบสัดส่วน มีวาระ 5 ปี (เลือกตังครังล่าสุดเมือวันที 22 เมษายน 2552) ฝ่ายตุลาการ

ประกอบดว้ยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอุทธรณ์สูงสุด ศาลสูง และศาลปกครอง สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

มีสภาพอากาศอบอุ่น มีแสงแดดตลอดปี  มีกรุงพริทอเรีย (Pretoria) เป็นเมืองหลวง และเป็นเมือง

ศนูยก์ลางการบริหารประเทศ เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เป็นเมืองศูนยก์ลางของฝ่ายนิติบญัญติั 

และบลมูฟอนเทน เป็นเมืองศนูยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ29 

แอฟริกาใตมี้ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชือทางศาสนาและเผ่าพนัธุ์ มีภาษา

ทีใชเ้ป็นทางการถึง 11 ภาษา ภาษาหลกัคือ องักฤษ และ Afrikaan สาธารณรัฐแอฟริกาใตก่้อตงัขึน

เมือปี 2504 (ค.ศ.1961) ถกูปกครองโดยคนผวิขาวซึงเป็นคนกลุ่มน้อย และมีนโยบายการปกครอง

แบบแบ่งแยกเชือชาติ (Racial Segregation) และการกีดกนัสีผวิอยา่งรุนแรง (Apartheid) จนกระทงั

สหประชาชาติประกาศควาํบาตรแอฟริกาใต้ในปี 2520 และประเทศสมาชิกขององค์การ

                                                                            
29 ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้. สืบคน้เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2556, 

จาก http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=88#1 
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สหประชาชาติยุติการติดต่อทางการเมืองกับแอฟริกาใต้ แรงกดดันทังจากในประเทศ 

และจากนานาชาติส่งผลให้นโยบายเหยียดผิวในแอฟริกาใต้ผ่อนคลายลง และได้มีการเลือกตัง 

อยา่งไม่แบ่งแยกเผา่พนัธุ์ครังแรก เมือวนัที 27 เมษายน 2537 โดยผูน้าํชาวผิวดาํทีมีบทบาทสาํคญั 

ในการยุตินโยบายเหยียดผิวคือ นายเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) ได้รับเลือกตัง                               

เป็นประธานาธิบดีผวิดาํคนแรก (ดาํรงตาํแหน่งระหว่างปี 2537-2542) และพรรคการเมือง African 

National Congress (ANC) ซึงเป็นพรรคแกนนาํในการต่อสู้รัฐบาล Apartheid ชนะการเลือกตงั 

เป็นพรรคแกนนาํรัฐบาล และครองอาํนาจการเมืองต่อเนืองมาถึงปัจจุบนั30 

1)  คณะกรรมการการเลือกตงัสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตงัของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้31 ประกอบดว้ย

กรรมการการเลือกตงั จาํนวน 5 คน ส่วนในระดบัจงัหวดัมีคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั 

ทงั 9 จงัหวดั ทาํหน้าทีรับผิดชอบการเลือกตงัในจงัหวดัของตนเอง โดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตงัประจาํจังหวดั ทาํหน้าทีรับผิดชอบการบริหารจดัการการเลือกตงั ไดแ้ก่ การจัดหา

เจ้าหน้าที การจัดการเลือกตงั การดูแลพืนทีในการจดัการเลือกตงั ส่วนเรืองข้อโต้แยง้เกียวกับ                  

การเลือกตงัเป็นอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงัสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(ส่วนกลาง) 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัปฏิบติังานภายใตก้ฎหมาย ซึงจดัทาํ

รูปเล่มไว ้จาํนวน 3 เล่ม เล่มทีหนึง ประกอบดว้ย พระราชบัญญติัการเลือกตงั พระราชบญัญัติ

เกียวกบัคณะกรรมการการเลือกตงั และพระราชบัญญติัการเลือกตงัเทศบาล เล่มทีสอง เป็นเล่ม                    

ทีมีความสาํคญัคือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ซึงถือเป็นพืนฐานสาํคญัในการปกครอง

ประเทศและจะนําพาชาวแอฟริกาใต้ไปสู่วิถีชีวิตแห่งความเป็นประชาธิปไตย ส่วนเล่มทีสาม                       

คือพระราชบญัญติัการเลือกตงัส่วนทอ้งถิน ประเด็นทงัหมดเกียวกบัการเลือกตงับรรจุอยูใ่นหนงัสือ

ทงั 3 เล่มดงักล่าว 

การแบ่งส่วนงานของการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตงั ประกอบดว้ย 

  1. งานการบริหารจดัการสาํนกังาน 

  2. งานการบริหารจดัการเลือกตงั 

  3. งานการเขา้ถึงประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงั 

                                                                            
30 ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้. สืบคน้เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2556, 

จาก http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=88#2 
31 ดา้นกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ดสว) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตงั.  (2556).  

รายงานการศึกษาดงูาน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํเมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
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โดยการเข้าถึงประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตัง เป็นกิจกรรมภายนอกสํานักงานซึงมี

ความสําคัญมากในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงั โดยมาตรการแรก คือการให้

การศึกษาแก่ภาคพลเมืองและการศึกษาประชาธิปไตย ซึงกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชาสังคม  

กลุ่มเยาวชนต่างๆ โดยการให้ความรู้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเรืองอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ 

การเลือกตงัหรือความรู้เกียวกบัการเลือกตงัเท่านนั แต่เป็นการให้ความรู้เกียวกบัรัฐธรรมนูญและ

หน้าทีพลเมืองต่างๆ ส่วนมาตรการทีสอง เป็นการให้ความรู้เกียวกับการเลือกตงัและให้ความรู้                   

แก่ผูมี้สิทธิเลือกตัง เช่น ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2557 ซึงจะ                          

มีการเลือกตงัในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ก็จะเริมดาํเนินการตามมาตรการนีตงัแต่เดือน

สิงหาคมปีนี (พ.ศ.2556) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะดาํเนินการลงพืนทีเพือให้ข้อมูลต่างๆ                   

แก่ประชาชนช่วงทีสอง เป็นการให้ความรู้ เ กียวก ับวิธีการลงคะแนนเลือกตัง  โดยการ

ดาํเนินการช่วงทีสองนันจะดาํเนินการก่อนการลงคะแนนเลือกตงัประมาณ 2 เดือน เกียวกับ

กระบวนการต่างๆ ในหน่วยเลือกตัง ส่วนมาตรการทีสาม คือ การสือสาร เช่น กรณีทีจะ                           

มีการ เล ือกตังแทนตําแหน่งทีว ่าง  คณะทํางานจะลงไปในพืนทีในชุมชนเพือจะสือสาร                             

กับประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัให้ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที และภายหลงัลงคะแนนเลือกตังแล้ว                           

จะมีการลงพืนทีเพือสาํรวจความพึงพอใจอีกครังหนึงดว้ย 

นอกจากโครงสร้างหลกัของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัดงักล่าว

แลว้ ยงัมีส่วนงานทีสนบัสนุนโครงสร้างหลกัดว้ย กล่าวคือ มีเจา้หน้าทีผูป้ระสานงานแต่ละพืนที 

ซึงทาํหน้าทีรายงานมายงัสาํนักงานส่วนกลาง โดยมีส่วนงานสนับสนุนทงัในระดบัจังหวดัและ

ระดบัทอ้งถิน ซึงมีทงัสิน 5 ทอ้งถิน และ 25 เทศบาล แต่ละส่วนงานจะมีผูป้ระสานงานในแต่ละ

พืนทีเป็นผูป้ระสานงานมายงัส่วนกลาง ในการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานจะทาํหน้าทีช่วยเหลือ

สนับสนุนในการจัดการเลือกตงัของเทศบาลและท้องถินนันๆ โดยในวนัเลือกตังจะแต่งตัง

ผูอ้าํนวยการประจาํหน่วยเลือกตงั รองผูอ้าํนวยการประจาํหน่วยเลือกตงั และกรรมการประจาํหน่วย

เลือกตงัในแต่ละหน่วย โดยกรรมการทุกคนจะไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการการเลือกตัง

ประจาํเมืองจงัหวดั สาํหรับโครงสร้างทีกล่าวมาแต่ละระดบันัน ในการจดัการเลือกตงัครังล่าสุด  

มีการแต่งตังเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง รวมทังสิน 18,000 คน โดยในจํานวนดังกล่าว มีทงัที 

เป็นเจ้าหน้าทีประจําและผูป้ฏิบัติหน้าทีชัวคราว รวมทังอาสาสมัครต่างๆ โดยมีการอบรม

ผูป้ฏิบติังานก่อนการปฏิบติัหนา้ที 
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2)  การดาํเนินจดัการเลือกตงั 

(1)  ในการจดัการเลือกตงัของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ตามกฎหมายเกียวกบั

การเลือกตังจะบัญญัติให้มีคณะกรรมการประสานงานพรรคการเ มือง 32(Party Liaison 

Committees:PLCs) การบริหารจัดการการเลือกตังของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีรูปแบบของ                      

ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตงั พรรคการเมือง และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วน

ของสงัคม โดยรูปแบบของการบริหารจดัการมีการจดัตงัคณะกรรมการคณะหนึงทีมีความสาํคญั 

ในการบริหารจดัการการเลือกตงั เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง (Party Liaison 

Committees:PLCs) มีหนา้ทีหลกั ในการดาํเนินการเพือให้พรรคการเมืองได้รับรู้ข ้อมูลเกียวกับ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตังส่วนจงัหวดัใหม้ากทีสุด โดยถือว่าพรรคการเมือง

เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการเลือกตงัทีสาํคญัมากทีสุด เนืองจากพระราชบญัญติัการเลือกตงั 

มาตรา 5 กาํหนดใหมี้การจดัตงัและคงไวซึ้งการประสานงานและความร่วมมือกบัพรรคการเมือง  

ซึงถือเป็นวิถีทางทีคณะกรรมการการเลือกตงัจะมีวิถีปฏิบัติหรือปฏิสัมพนัธ์กับพรรคการเมือง  

ดว้ยการก่อตงัคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs)ขึน โดยมีจุดมุ่งหวงัต่างๆ เพือให้

การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบรืน ทงันี จะมี TOR ขึนมา สาํหรับคณะกรรมการประสานงาน

พรรคการเมือง(PLCs) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจงัหวดั และระดบัทอ้งถิน ผูที้จะ                  

มาเป็นหนึงในคณะกรรมการดงักล่าว มาจากพรรคการเมืองซึงมีผูแ้ทนอยู่ในสภาแต่ละระดบั  

จะไดร้ับเลือก 2 คน ส่วนพรรคการเมืองอืนทีไม่ไดมี้ตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการประสานงาน

พรรคการเมืองนนั เมือมีการเลือกตงัคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) จะมีหน้าที

ประสานงานให้พรรคการเมืองอืนดังกล่าวเข้ามาร่วมงานด้วย ด้วยการทําความร่วมมือกัน  

โดยจุดประสงค์หลกัของการมีคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองนี เพือจะให้ขอ้มูล

เกียวกบักระบวนการต่างๆ ในการเลือกตัง เพราะบางครังมีพรรคการเมืองมาจดแจ้งจัดตัง 

พรรคการเมืองล่าช้ากว่าพรรคการเมืองอืนๆ จึงเป็นหน้าทีของคณะกรรมการประสานงาน 

พรรคการเมือง(PLCs) ทีจะเป็นผู ้แจ้งข้อมูลต่างๆ ว่าขันตอนกระบวนการในการเลือกตัง 

เป็นอย่างไรบา้ง สาํหรับในการบริหารจดัการ ประธานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั

จะทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) 

                                                                            
32 ตามพระราชบญัญติัการเลือกตงั ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้มาตรา 5(g) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ

การเลือกตงัมีหนา้ทีจัดตงัและควบคุมการประสานงานและความร่วมมือกบัพรรคการเมือง ซึงหนึงในวิธีการที

คณะกรรมการการเลือกตังจะสามารถปฏิสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างๆ ได้คือ การก่อตังคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมือง (Party Liaison Committees:PLCs) ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการประสานงาน

พรรคการเมือง (Regulation on Party Liaison Committees) ค.ศ.1998 
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ในระดับจังหวดั ส่วนในระดับล่างๆ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีแต่ละระดบัเข้าไปเป็นประธาน 

ในระดับท้องถิน ในกรณีคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs)หลกั ไม่สามารถ

มาร่วมประชุมได  ้ก ็สามารถมอบอํานาจให้ผู ้แทนมาร่วมประชุมแทนได้ อ ํานาจหน้าที 

ของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) เปรียบเสมือนเครืองมือในการให้คาํปรึกษา

กา รส ร้า ง คว าม ร่ว ม มือ  ก าร แ ลก เป ลีย น ข้อ มูล ระ ห ว่ า งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ล ือ ก ตั ง 

กับพรรคการเมือง ในเรืองเกียวกับการเลือกตัง วตัถุประสงค์เพือจะให้การเลือกตงัเป็นไปโดย

สุจริตและเทียงธรรม ในการประชุมอาจมีการกาํหนดให้เชิญผูแ้ทนจากส่วนต่างๆ นอกเหนือจาก

พรรคการเมืองซึงมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆ สถาบนัของรัฐ สือมวลชน องค์กร

เอกชน(NGO) เพือทีจะให้ส่วนหรือกลุ่มต่างๆ เหล่านี แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) ว่าตอ้งการอะไรบา้งในการเลือกตงั เช่น กลุ่มคนตาบอดอาจ        

แจง้ความตอ้งการเกียวกบัในเรืองการอาํนวยความสะดวกในการเลือกตงั เป็นตน้ ซึงคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) ก็จะเรียกกลุ่มเหล่านีให้มาร่วมประชุม หน้าทีสําคัญ 

ของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) คือ เป็นลักษณะสือกลางสําหรับเชิญ 

พรรคการเมืองเพือมาเจรจาต่อรองกัน โดยคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs)  

จะเสนอทางเลือกให้กับคู่กรณี หรือกรณีทีเกิดข้อขัดแยง้ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตัง 

กบัพรรคการเมือง คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) ก็จะศึกษาทางเลือกต่างๆ  

มานําเสนอ เพือให้หาทางออกและตกลงกันได้ ก่อนทีจะนําเรืองพิพาท หรือข้อขัดแยง้ไปสู่

กระบวนการพิจารณาในชันศาล ตัวอย่างเช่น กรณีการแบ่งหน่วยเลือกตังใหม่ คณะกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) จะเชิญพรรคการเมืองทีมีส่วนไดเ้สียหรือผูที้เกียวขอ้งมาพูดคุย

เจรจากันว่าการแบ่งเขตพืนทีเลือกตังจะมีผลกระทบกับพรรคการเมืองหรือผูมี้ส่วนเกียวข้อง

ดงักล่าวอยา่งไรบา้งหรือไม่ และพรรคการเมืองและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งนนัมีความประสงคอ์ยา่งไร  

สาํหรับในระดับหน่วยเลือกตังนัน มีคณะกรรมการประสานงานระดับหน่วย

หรือ PLCs ซึงมีลกัษณะคลา้ยประธานประจาํหน่วยเลือกตงัทาํหน้าทีเหมือนเป็นเจา้พนักงาน 

ผูไ้ดรั้บอาํนาจในการดาํเนินการในการเลือกตงั โดยคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง

(PLCs) จะมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการประสานงานหรือ PLCs ระดบัหน่วยเลือกตงัมีอาํนาจตดัสิน

ในวันลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตัง และวันลงคะแนนเลือกตัง ในการตัดสินข้อโต้แยง้ต่างๆ  

ณ วนัดงักล่าวได ้

กรณีทีคณะกรรมการการเลือกตังพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีการเปลียนแปลง

บทบัญญัติของกฎหมายเลือกตงั คณะกรรมการการเลือกตังจะเชิญคณะกรรมการประสานงาน 
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พรรคการเมือง(PLCs) มาร่วมประชุมปรึกษาเพือวางกฎเกณฑห์รือกาํหนดกรอบกฎหมายฉบบัใหม่

ดว้ย 

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs)ระดับจังหวัด  

จะเชิญประชุมประมาณเดือนละหนึงครัง ส่วนระดบัทอ้งถินอาจมีการเชิญประชุมบ่อยครัง โดยองค์

ประชุมของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs)ไม่มีผลต่อการประชุม เนืองจากที

ประชุมไม่มีอาํนาจในการลงมติใดๆ โดยเป็นเพียงคณะกรรมการทีจดัตงัขึนมาเพือให้คาํปรึกษา

หารือเท่านนั สาํหรับวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการประสานงานพรรคการเมืองนนั ขึนอยูก่บั

สมาชิกภาพของกรรมการดังกล่าวซึงเป็นผูแ้ทนของพรรคการเมืองทีดาํรงตาํแหน่งอยู่ในสภา                      

แต่ละระดบั กล่าวคือ ตราบใดทีพรรคการเมืองนนัยงัคงมีสมาชิกอยู่ในสภาทงัสามระดบัก็สามารถ 

ยงัคงไว้ซึงสถานะของกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในระดับนันๆ ได้ แต่อาจมี                           

การเปลียนแปลงกรรมการซึงเป็นผูแ้ทนของพรรคได้ตามความเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ                       

ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) นนัในทางปฏิบติัพยายาม

ให้มีค่าใชจ่้ายให้น้อยทีสุด เนืองจากโครงสร้างของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง

(PLCs) มีคณะกรรมการการเลือกตงัเป็นหนึงในสมาชิกดว้ย และมีหนา้ทีเกียวกบัการดาํเนินการทาง

ธุรการของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง(PLCs) จึงทาํให้เรืองร้องเรียนคดัคา้นของ

แอฟริกานอ้ยลง สาํหรับการประชุมแต่ละครังจะจดัการประชุมเป็นทางการ ประกอบไปดว้ย วาระ

การประชุม ความคิดเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยบนัทึก

ทงัหมดเกียวกบัประเด็นต่างๆ ทีมีการพดูคุยกนัในทีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  การคดัคา้นการเลือกตงั การสืบสวนสอบสวน และการดาํเนินการในคดีอาญา 

การสืบสวนสอบสวนเรืองคัดค้านการเลือกตังหรือข้อโต้แยง้ในการเลือกตังนัน  

คาํร้องคัดคา้นการเลือกตังทังหมดจะถูกส่งไปทีคณะกรรมการการเลือกตงั(ส่วนกลาง)เท่านัน                  

โดยไม่ไดอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั โดยหาก                 

มีเรืองคดัคา้นหรือเรืองเกียวกบัขอ้โตแ้ยง้ในการเลือกตงัในระดบัจงัหวดัเรืองดงักล่าวจะถูกส่งไป    

ยงัหัวหน้าสํานักงานระดับจังหวดัซึงเป็นผูท้าํหน้าทีส่งเรืองไปยงัคณะกรรมการการเลือกตัง  

โดยคณะกรรมการการเลือกตงัจะร่วมกบัศาลเลือกตงัในการวินิจฉัยชีขาดต่อไป สาํหรับในส่วน           

ของสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจาํจังหวดั ทาํหน้าทีรับผิดชอบการบริหารจดัการ                 

การเลือกตงั ไม่ว่าการจดัหาเจ้าหน้าที การจดัการเลือกตัง การดูแลพืนทีในการจัดการเลือกตงั                   

ส่วนเรืองข้อโต้แยง้เกียวกับการเลือกตังเป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการการเลือกตัง 

(ส่วนกลาง) เท่านนั 
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สาํหรับการจดัการเกียวกับขอ้โต้แยง้ในการเลือกตงันัน ก่อนทีจะเข้าสู่กระบวนการ                 

อยา่งเป็นทางการไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตงัและศาลเลือกตงันัน เป็นอาํนาจ

หน้าทีของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง (Party Liaison Committees:PLCs) ทีจะ

ดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทก่อน โดยสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตังประจาํจงัหวดั ทาํหน้าที

ประสานให้มีการเจรจาพูดคุยกนั หากไม่สามารถย ุติขอ้พิพาทหรือไม่สามารถตกลงกันได ้                          

จึงจะนําเรืองสู่กระบวนการในชนัศาลต่อไป หากเกิดข้อโต้แยง้ในระดับหน่วยเลือกตงั ก็จะ                          

มีคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลียทีทําหน้าทีจัดการเกียวกับข้อโต้แยง้ดังกล่าว ส่วนกรณีมี                          

กา ร ก ร ะทํา ที เ ป็น ค ว า มผ ิด ก ฎ หม า ย อ าญ า เ ป็ นอํา น า จห น ้า ที ขอ ง เ จ ้าห น ้า ที ตํา ร ว จ ใน                           

การดาํเนินการตามกฎหมาย 
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บทที 4 

วิเคราะห์ปัญหาการระงับข้อพพิาทในคดีเลือกตัง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 

ในปัจจุบนัการพิจารณาคดีเกียวกบัการเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ถือเป็น

การให้ความยุติธรรมทีเกิดจากการพิพาทเกียวกบัการเลือกตงั ซึงต้องยึดหลกัการเดียวกับการ 

ใหค้วามยติุธรรมทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง อีกทงัในการดาํเนินกระบวนพิจารณาเรือง

การร้องเรียนเกียวกับการเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จนถึงกระบวนการก่อน 

มีคาํวินิจฉัยชีขาดของคณะกรรมการการเลือกตงั ได้เกิดปัญหาเกียวกบัการบังคับใช้กฎหมาย 

ทีใหอ้าํนาจคณะกรรมการการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก เนืองจากทีผา่นมาคณะกรรมการการเลือกตงั 

ได้ใช้อาํนาจตามกฎหมาย ออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการสืบสวน

สอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงั

เชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 มาบังคับใช้ โดยกฎดังกล่าวเกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวข้องกับ 

การบงัคบัใช ้อนัส่งผลกระทบต่อการระงบัขอ้พิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ดงัทีจะกล่าวต่อไปนี 

 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกยีวกบัการบงัคบัใช้ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตงัว่าด้วยการสืบสวน

สอบสวน และการวนิิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 และแนวทางการแก้ไข 

 นบัตงัแต่มีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้การ

กาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตังมีอาํนาจหน้าทีสืบสวนและสอบสวน เพือหาข้อเท็จจริง 

ตลอดจนวินิจฉัยชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึนว่าเป็นการกระทาํทีขดัต่อกฎหมายของการ

เลือกตงัหรือไม่ ซึงคณะกรรมการการเลือกตงัจึงอาศยัอาํนาจดงักล่าวในการออกกฎ คือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวน พ.ศ 2554 ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาเกียวกบั

การบงัคบัใชก้ฎหมายดงัต่อไปนี 
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4.1.1  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบงัคับใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วย 

การสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 

 จากการทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้อาํนาจแก่

คณะกรรมการการเลือกตงัในการมีอาํนาจหน้าทีในการสืบสวนสอบสวนเพือแสวงหาขอ้เท็จจริง

และวินิจฉยัชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึนเกียวกบักฎหมายการเลือกตงั อีกทงัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตงัตอ้งดาํเนินการ

สืบสวนสอบสวนโดยพลนัเมือมีกรณีผูมี้สิทธิเลือกตงั ผูรั้บสมคัรรับเลือกตงัหรือพรรคการเมือง  

ซึงมีสมาชิกสมคัรรับเลือกตงัในเขตเลือกตงัใดเลือกตงัหนึง คดัคา้นว่าการเลือกตงัในเขตเลือกตงั

นนั เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากนีคณะกรรมการการเลือกตงัยงัอาศยั

อาํนาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงัในการออกกฎ  

คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 

โดยระเบียบดงักล่าวเป็นการกาํหนดวิธีการร้องเรียนและการพิจารณาวินิจฉยัเรืองร้องเรียน 

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาทีเกียวกับการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 เนืองจากระเบียบดังกล่าวมี

ลกัษณะเป็นการกาํหนดขนัตอน วิธีการ ตลอดจนกระบวนการในการร้องเรียนและพิจารณาวินิจฉัย

เรืองร้องเรียน ซึงระเบียบดงักล่าวยงัเป็นกฎทีบงัคบัใชท้งัในส่วนการเลือกตงัระดับชาติและการ

เลือกตงัระดบัทอ้งถิน โดยเมือพิจารณาเนือหาและขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นกฎระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 จะเห็นไดว้่าเกิดปัญหาจาก

การบงัคบัใชร้ะเบียบดงักล่าว คือ ระเบียบดงักล่าวกาํหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจใน

การสืบสวนและสอบสวนตลอดจนวินิจฉยัชีขาดในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแต่

มิไดก้าํหนดระยะเวลาในการสืบสวนและสอบสวนตลอดจนมิไดก้าํหนดระยะเวลาในการวินิจฉัยชี

ขาดของคณะกรรมการการเลือกตงัอย่างชดัเจน1 ในทางกลบักนัการเลือกตงัขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินจะอาศยัอาํนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน พ.ศ. 2545 ซึงพระราชบญัญติัดังกล่าวมีการกาํหนดให้ห้ามมีการสืบสวนสอบสวนและ

วินิจฉยัชีขาดเกินหนึงปี นบัจากวนัทีมีการประกาศผลการเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินซึง

ถกูกาํหนดไวใ้นมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน 

                                                             
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 

ขอ้ 65 กาํหนดเพียงว่า เมือคณะกรรมการการเลือกตงัไดรั้บความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตงั คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั แลว้แต่

กรณี ใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัพิจารณาวินิจฉัยชีขาดหรือมีความเห็นโดยเร็ว 
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พ.ศ. 2545 ทีกาํหนดใหเ้มือคณะกรรมการการเลือกตงัไดป้ระกาศผลการเลือกตงัแลว้ หากภายหลงัมี

หลกัฐานอนัควรเชือไดว้่าผูส้มคัรรับเลือกตงัผูใ้ดกระทาํการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพือให้ตนเองไดรั้บ

เลือกตงัหรือการเลือกตงัหรือการนับคะแนนเลือกตงัในเขตเลือกตงัใดมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและ

เทียงธรรมหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการเลือกตงัมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตัง

ผูส้มคัรรับเลือกตงัผูน้ันมีกาํหนดเวลาหนึงปี หรือมีคาํสงัให้เลือกตงัใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่

ตอ้งสังภายในหนึงปี นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตงั เวน้แต่ความไม่สุจริตหรือไม่เทียงธรรม

ดงักล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิไดเ้กียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตงัหรือมิไดเ้ป็นเหตุสาํคญัทีทาํให้ผู ้

นนัไดรั้บเลือกตงั 

ดังทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เกิดปัญหาจากการนํากฎระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 ไปบงัคบัใชเ้นืองจากขนัตอน 

วิธีการ หลกัเกณฑที์ถกูกาํหนดในระเบียบดงักล่าวเป็นขนัตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการทีส่งผลทาํให้

เกิดความล่าช้าในการดําเนินกระบวนการตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนทําให้เกิดปัญหา 

การบงัคบัใชก้ฎ ซึงขดักบัวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัทีเป็นกฎหมายแม่บทนนัเอง 

จากการศึกษา พบว่า เ กิดปัญหาทีมีข้อเท็จจริง เกียวกับการบังคับใช้ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ทีขัดต่อ

วตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 

ซึงปัญหาดงักล่าว แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี 

ในกรณีแรก จะเห็นไดว้่า เกิดจากพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือ

ผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 กาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตังมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิเลือกตงั

ผูส้มคัรรับเลือกตงัผูน้ันมีกาํหนดเวลาหนึงปี หรือมีคาํสังให้เลือกตังใหม่หรือนับคะแนนใหม่  

แต่ต้องสังภายในหนึงปีนับแต่ว ันประกาศผลการเลือกตัง แต่จากข้อเท็จจริงทีเกิดขึน พบว่า  

มีการฟ้องผูส้มคัรรับเลือกตงัเกินกว่าเวลาทีกฎหมายกาํหนด ดงัขอ้เท็จจริงต่อไปนี 

คาํสังศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ที 252 /2553 เรืองคําสังคดีเลือกตัง เนืองด้วย จากการที

พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 มาตรา 97 ในกรณี

ทีผูร้้องไดป้ระกาศผลการเลือกตงัแลว้ หากภายหลงัมีหลกัฐานอนัควรเชือไดว้่าผูส้มคัรรับเลือกตงั

ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 ใหผู้ร้้องมีคาํสงัเพิกถอนสิทธิการเลือกตงั ผูส้มคัร

รับเลือกตงัผูน้ันมีกาํหนดเวลา 1 ปี หรือมีคาํสังให้เลือกตงัใหม่ แต่ต้องสังภายใน 1 ปี นับแต่ 

วนัประกาศผลการเลือกตงั และระบุใหผู้ร้้องยืนคาํร้องต่อศาลเพือวินิจฉัยเท่านัน มิไดก้าํหนดเวลา

ให้ผูร้้องตอ้งยืนคาํร้องภายใน 1 ปี นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตงัได ้แต่ตอ้งยืนคาํร้องภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรเพือไม่ใหเ้กิดความเสียหายอนัเนืองมาจากการเนินชา้ การทีผูร้้องยืนคาํร้องต่อ

DPU



121 

ศาลในวนัที 8 ตุลาคม 2552 เกินกาํหนด 1 ปี นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตงัวนัที 15 พฤษภาคม 

2551 ไปเพียง 4 เดือนเศษ โดยไม่ปรากฏว่ามีการประวิงเวลาเพือกลนัแกลง้หรือเพือเอือประโยชน์

ใหแ้ก่ผูใ้ด จึงถือไดว้่าผูร้้องยนืคาํร้องต่อศาลภายในระยะเวลาอนัสมควรแลว้ 

ประเด็นตอ้งวินิจฉยัว่า มีเหตุใหเ้ลือกตงัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้

เขตเลือกตงัที 2 ใหม่ แทนผูค้ดัคา้นหรือไม่ จากพยานหลกัฐานของผูร้้องไม่แสดงใหเ้ห็นว่าผูค้ดัคา้น

จ่ายเงินใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตงัตามที นาย ป. อา้ง ทงัทีผูร้้องมีนาย อ. นางสาว ส. นาย บ. 

และนาย ว. ผมี้สิทธิเลือกตงัเบิกความเป็นพยานถึงสาเหตุทีไม่ไดไ้ปลงคะแนนเลือกตงั โดยพยาน

ดงักล่าวลว้นไม่รู้เห็นหรือยนืยนัว่าผูค้ดัคา้นเป็นผูก่้อ สนับสนุน หรือเกียวขอ้งให้กรรมการประจาํ

หน่วยเลือกตงัและนาย ห. กระทาํการทุจริตการเลือกตงัตามทีถกกล่าว จึงไม่เขา้กรณีทีผูค้ดัคา้น

ได้รับประโยชน์จากการกระทาํทีมิชอบด้วยกฎหมายและไดรั้บเลือกตงั ซึงมีผลให้การเลือกตัง 

ในส่วนทีเกียวกบัผูค้ดัคา้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม ไม่มีเหตุใหก้ารเลือกตงั 

ในกรณีสอง จะเห็นได้ว่า เกิดปัญหาจากคณะกรรมการการเลือกตังมีการสืบสวน 

สอบสวนเกินกว่าระยะเวลาตามทีพระราชบัญญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน พ.ศ. 2545 กาํหนด ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตงัมีคาํวินิจฉัยสังการคณะกรรมการ

การเลือกตงั ดงัขอ้เท็จจริง ต่อไปนี 

คาํวินิจฉยัสงัการคณะกรรมการการเลือกตงั ที 1068/2552 วนัที 16 เมษายน 2552  

เรือง การเลือกตงันายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงนอ้ย เขตเลือกตงัที 

2 อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู 

คณะกรรมการการเลือกตงัได้รับรายงานการสืบสวนสอบสวน กรณีนายสมชาย  

เมืองสุวรรณ ยืนคาํร้องคัดค้านว่าการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล 

ม่วงน้อย เขตเลือกตังที 2 อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน เมือวนัที 9 มีนาคม 2551 มิไดเ้ป็นไปโดย

สุจริตและเทียงธรรม เนืองจากนายสมาน ปันวารี นายกเทศมนตรีตําบลม่วงน้อย นายเชน  

ปัญญาแกว้ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที 4 ตาํบลม่วงน้อย ดาบตาํรวจวิศิษฐ์ ทรัพยอ์นันต์ ผส้มคัรรับเลือกตงั

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงน้อย หมายเลข 11 เขตเลือกตงัที 2 นายปกรณ์ กัณฑาทรัพย ์

ผูส้มคัรรับเลือกตงัเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงน้อย หมายเลข 12 เขตเลือกตงัที 2 นายจาํรัส 

ศรีเทศ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงน้อย เขตเลือกตังที 2 นายสําราญ กัณฑาทรัพย ์ผูส้มคัร 

รับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลม่วงน้อย หมายเลข 15 เขตเลือกตงัที 2 นายบุญทวี  

ไชยรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงน้อย เขตเลือกตงัที 2 และนายถนอม ไชยวงษา ผูส้มคัร 

รับเลือกตงัเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลม่วงน้อย หมายเลข 19 เขตเลือกตงัที 2 ผูถู้กคดัคา้นที 1 

 ถึงที 8 ตามลาํดบั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน

DPU



122 

หรือผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 มาตรา 60 ซึงมีข้อกล่าวหาอันเป็นสาระสําคัญ กล่าวคือ  

ผูถู้กคดัคา้นที 2 ซึงมีตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ที 4 บา้นม่วงน้อย ตาํบลม่วงน้อย อาํเภอป่าซาง 

จงัหวดัลาํพูน ได้ใช้ตาํแหน่งหน้าทีกระทาํการอนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร โดยทาํการ 

หาเสียงเลือกตงัใหก้บัผูถ้กูคดัคา้นที 1 และที 3 ถึงที 8 ดว้ยการนาํกระดาษทีระบุขอ้ความว่า “นายก

เบอร์ 1 สท.11 12 13 15 16 19” แจกจ่ายให้แก่ผูมี้สิทธิเลือกตังเพือจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตังให้

ลงคะแนนเลือกตงัใหแ้ก่ผูถ้กูคดัคา้นที 1 และที 3 ถึง ที 8 

คณะกรรมการเลือกตงัประจาํจงัหวดัลาํพนูไดด้าํเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณา

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด  

พ.ศ. 2550 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตงัว่าขอ้เท็จจริงฟังไม่ไดว้่ามีการกระทาํ

ตามทีกล่าวหาเห็นควรยกคาํร้องคดัคา้น 

คณะกรรมการการเลือกตงัไดพิ้จารณารายงานการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ

เลือกตงัประจาํจงัหวดัลาํพูน และความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรืองคดัคา้นและปัญหาหรือ 

ขอ้โต้แยง้ตลอดจนพยานหลกัฐานอืนๆ ทีเกียวข้องประกอบกันแลว้ เห็นว่าผูค้ ัดค้านมิได้เห็น

เหตุการณ์ด้วยตนเองเพียงรับฟังการบอกเล่าจากผูถู้กคัดคา้นที 8 ซึงอา้งว่าเป็นผูเ้ห็นเหตุการณ์

ร่วมกบัพยานอีกสามคน แต่เมือทาํการสอบสวนพยานดงักล่าว ต่างให้การว่าไม่ไดอ้ยู่ในเหตุการณ์

แต่อย่างใด จึงไม่มีพยานหลกัฐานทีจะฟังไดว้่าผูถู้กคัดคา้นที 2 ไดใ้ชต้าํแหน่งหน้าทีกระทาํการ 

อนัเป็นคุณแก่ผูถ้กูคดัคา้นที 1 และที 3 ถึง ที 8 กรณีจึงยงัฟังไม่ไดว้่าผูถ้กูคดัคา้นทงัแปดกระทาํการ

ฝ่าฝืนกฎหมายตามคาํร้องคดัคา้น 

อาศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 236 (5) และมาตรา 238 

และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั พ.ศ. 2550 มาตรา 8 

และมาตรา 10 (10) คณะกรรมการการเลือกตงัจึงมีคาํสังตามมติในการประชุมครังที 43/2552 เมือ

วนัที 16 เมษายน 2552 ใหย้กคาํร้องคดัคา้น 

ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ปัญหาทางกฎหมายในกรณีดงักล่าวเกิดจากการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด  

พ.ศ. 2554 เนืองจากเนือหาของบทบัญญัติในกฎดังกล่าวมีลกัษณะเป็นการขัดต่อวตัถุประสงค ์

ของบทบญัญติัในพระราชบญัญติั คือ พระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหาร

ท้อ งถิน พ.ศ . 2545 อีก ทัง จา กข้อ เ ท็จ จ ริ งดัง ก ล่ าว จะ เห็ นไ ด้ว่ าก าร บัง คับ ใช้กฎ หม า ย 

ของคณะกรรมการการเลือกตงั ยงัก่อให้เกิดปัญหาในการตีความกฎทีเกียวข้องกับระยะเวลา 

ของกระบวนการการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด ทีมีผลทาํให้หากยงัมีการบังคบัใช ้

กฎดงักล่าวอยูจ่ะเกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎซึงขดักบัหลกัการตามกฎหมาย 
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เมือพิจารณาเปรียบเทียบปัญหา ข้อเท็จจริงกับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ พบว่า การ

กระทาํดงักล่าวของคณะกรรมการการเลือกตงัเป็นการกระทาํทีขดักบัหลกัการและทฤษฏีวา่ดว้ยการ

คุม้ครองสิทธิ โดยทฤษฏีดงักล่าวไดก้าํหนดให้รัฐจะตอ้งให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและ

เสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจรัฐ 

จะกระทาํไดก้็ต่อเมือมีกฎหมายซึงผา่นความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนตามหลกัความชอบ

ธรรมในทางประชาธิปไตยไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้เท่านันจึงจะสามารถกระทาํได ้ดงันันเพือเป็น

การใหห้ลกัประกนัแก่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิใหถ้กูละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลกัการ

ต่างๆ ไวม้ากมาย เช่น การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบงัคบัเป็นการทวัไปและไม่มุ่งหมายให้

ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเป็นการเฉพาะเจาะจง การกาํหนดให้ระบุ

บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญทีให้อาํนาจในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพ หลกัการจาํกัดสิทธิและ

เสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้ และหลกัประกนัทีสาํคญัคือ

หลกัประกนัการใชสิ้ทธิในทางศาล ซึงถือว่าเป็นสาระสาํคญัของการให้ความคุม้ครองสิทธิในทาง

ศาลแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุม้ครองหรือหลกัประกนัทงัหลายจะปราศจากความหมายหากไม่ให้

สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการโตแ้ยง้การกระทาํของรัฐ เพือใหอ้งคก์รศาลซึงเป็นองค์กรทีมีความเป็น

กลางเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระทาํของรัฐทีถกูโตแ้ยง้ว่าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคล  

ดงันัน จะเห็นได้ว่า การทีคณะกรรมการการเลือกตังมิได้บังคับใช้กฎ คือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตาม

หลกัการคุม้ครองสิทธิจึงส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ ขนัตอน 

วิธีการ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีล่าชา้ เนืองจากเนือหาในบทบญัญติัของกฎดงักล่าว มีลกัษณะเป็น

การสร้างขนัตอนเกินความจาํเป็น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเลือกตงั ไดแ้ก่ 

ผูส้มคัรรับเลือกตงัทังผูช้นะการเลือกตงั ผูแ้พก้ารเลือกตงั ตลอดจนประชาชนผูม้าใช้สิทธิการ

เลือกตงั เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูช้นะการเลือกตงัในส่วน

ของระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง เนืองจากหากมีการวินิจฉยัชีขาดจากคณะกรรมการการเลือกตงั

และคณะกรรมการการเลือกตงัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์ เมือศาลอุทธรณ์รับคาํร้องจะส่งผลต่อ 

ผูช้นะการเลือกตงัทีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถิน 

ให้หยุดปฏิบติัหน้าที ซึงการกระทาํดงักล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิในระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

ทีมีระยะเวลาจาํกดัเพียง 4 ปี ต่อหนึงสมยัวาระการดาํรงตาํแหน่ง โดยการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ

ดงักล่าวถกูกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีกาํหนดให ้สมาชิก

สภาทอ้งถิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถิน ผูบ้ริหารทอ้งถิน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสีปี นับแต่ 
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ว ัน เ ลือกตัง ในบางกรณีการกระทําดังก ล่าว เ ป็นการกระทบสิทธิต่อผู ้แพ้การ เ ลือกตัง 

ทีถกูคณะกรรมการการเลือกตงัมีคาํสงัวินิจฉยัใหถ้กูเพิกถอนสิทธิการเลือกตงั ส่งผลให้ถูกตดัสิทธิ

การเลือกตงัเป็นเวลา 1 ปี นนัเอง 

นอกจากนี การบังคับใช้กฎของคณะกรรมการการ เลือกตังย ังเ ป็นการขัดกับ

วตัถุประสงค ์และไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 ในเรืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 40 ทีกาํหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิใน

กระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปนี 

(1)  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทวัถึง 

(2)  บุคคลย่อมมีสิทธิทีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และ 

เป็นธรรม 

ดงัทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นไดว้่า การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตังในการ

บงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 

2554 เป็นการกระทาํทีขัดกับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและไม่สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เนืองจาก การบงัคบัใชก้ฎของคณะกรรมการ

การเลือกตงัอนัมีเนือหาทีส่งผลทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี

ขาด เป็นการกระทาํทีไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 ทีก ําหนดให้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีการดําเนินการ

กระบวนการยุติธรรมทีรวดเร็ว เป็นธรรม และเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนัน การทีคณะกรรมการ 

การเลือกตงัออกกฎทีมีเนือหาไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั

และยงัมีเนือหาไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 จึงเป็นการกระทาํทีส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎ 

ซึงขัดกับรัฐธรรมนูญ อีกทงัการกระทาํดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตังส่งผลเสียต่อ 

การคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวกบัคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน อีกทงัยงั

ส่งผลเสียต่อวตัถุประสงค์ของกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์เพือทาํให้กระบวนการเลือกตังมีความ

โปร่งใส สุจริต และเทียงธรรมนนัเอง 

4.1.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวน

สอบสวน และการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 เนืองจากการบงัคบัใชร้ะเบียบดงักล่าวส่งผลทาํให้เกิด

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายทีล่าชา้ซึงขัดกบัหลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและไม่สอดคลอ้งกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นนัเอง 
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 จากการศึกษา พบว่า ในประเทศฟิลิปปินส์ ไดมี้การกาํหนดให้การประนอมขอ้พิพาท

อย่างไม่เป็นทางการขึนโดยผูน้ ําอาวุโสและผูน้าํหมู่บ้านจะเป็นผูป้ระนอมข้อพิพาททีเกิดขึนใน

หมู่บา้น ซึงไดป้ฏิบติักนัมาจนเป็นจารีตประเพณีอย่างหนึง แมว้่าต่อมาจะมีศาลเกิดขึนแลว้ก็ตาม 

ประชาชนบางส่วนก็ยงัคงนิยมวิธีการประนอมขอ้พิพาทอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าการนาํคดี 

เขา้สู่การพิจารณาของศาล ซึงตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ มีวิธีการยุติธรรมชุมชนในการ

ระงับข้อพิพาท ทีเรียกว่า “กระบวนการคาตารุงกัง พมับารางไกย”์ สําหรับใช้ระงับข้อพิพาท 

ในหมู่บา้น อนัเป็นระบบการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ณ หน่วยทีเป็นพืนฐานการเมืองและการเศรษฐกิจ

สงัคมของรัฐ นนัคือ ระดบับารางไกย ์หรือหมู่บา้น ระบบนีจะเป็น ระบบยติุธรรมทียดึแนวทางของ

การปรึกษาหารือการสานเสวนา การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง หรือการประนีประนอม และ 

การเจรจาไกล่เกลียระหว่างกนัเอง ในคู่กรณีทีมีความห่วงกงัวลในปัญหาร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค ์

เพือทีจะบรรลุขอ้ตกลงอย่างฉันท์มิตร แทนการไปต่อสู้กนัทางกฎหมายอย่างยืดเยือ เมือเกิดข้อ

พิพาทขึน คู่กรณีทีมีข้อพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงเสนอข้อพิพาทไปยงัผูน้ ําหมู่บ้าน เพือดาํเนินการ

ประนอมขอ้พิพาท ซึงขอ้พิพาททีจะเขา้สู่กระบวนการประนอมขอ้พิพาทนนัไดมี้การบญัญติัไวใ้น

กฎหมายว่าเมือเกิดขอ้พิพาทขึนทงัขอ้พิพาททางแพ่งหรือทางอาญาในความผิดทีเป็นอาชญากรรม

โดยธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ การทารุณเป็นเหตุให้ไดรั้บบาดเจ็บ มาตรา 266  

การลกัทรัพย ์ในกรณีทีมลูค่าของทรัพยไ์ม่เกิน p. 50.00 มาตรา 309 ทงัทีเป็นความผดิอาญาแผ่นดิน

และความผดิอนัยอมความไดโ้ดยส่วนใหญ่เป็นความผดิทีมีโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน 1 ปี และปรับ

ไม่เกิน p. 5,000.00 จึงสามารถนําเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยชุมชน และการรับรู้

ขอ้เท็จจริงก็เป็นสิงสาํคญัรวมทงัการตรวจสอบการไดม้าซึงพยานหลกัฐาน  

 นอกจากนี คณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทของประเทศฟิลิปปินส์ดงักล่าว จะมีอาํนาจ

ออกหมายเรียกคู่กรณีหรือพยานมาพบ หากคู่กรณีหรือพยานไม่ปฏิบติัตามก็จะถือว่าละเมิดอาํนาจ

ของคณะกรรมการประนอมข้อพิพาท และจะถูกลงโทษโดยศาลจังหวดัหรือศาลเทศบาลของ

ประเทศฟิลิปปินส์ ในการประนอมข้อพิพาทโดยชุมชนตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์  

จะกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการไว ้หากความพยายามของคณะผูป้ระนอมในการประนอม 

ขอ้พิพาทไม่เป็นผลสาํเร็จหลงัจากทีระยะการประนอมสินสุดลงแลว้เลขานุการของคณะผูป้ระนอม

ขอ้พิพาทระดบัทอ้งถิน หรือคณะผูป้ระนอมขอ้พิพาท จะออกใบรับรองว่าการประนอมไม่เป็นผล

โดยให้ประธานของคณะกรรมการประนอมหรือประธานคณะผูป้ระนอมลงนามเป็นพยาน 

ใบรับรองนีเป็นสิงจาํเป็นตอ้งมีเพือการนาํกรณีพิพาทนนัไปยืนฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ 

อืน ๆ   เพือให้มีคาํวินิจฉัย  อีกทงัยงัมีข้อกาํหนดอีกว่า ในการประนอมข้อพิพาทนันห้ามมิให้คู่กรณี 

มีผูป้รึกษาทางกฎหมายหรือตวัแทนเวน้แต่คู่พิพาทเป็นผูเ้ยาวห์รือไร้ความสามารถ โดยมีเหตุผล 
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ทีหา้มก็เพือใหก้ารระงบัขอ้พิพาทมีความคล่องตวัมากขึน โดยอาศยัสมมติฐานทีว่าความช่วยเหลือ

หรือการแทรกแซงโดยทีปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจะลดโอกาสในการประนอมข้อพิพาท 

ไดส้าํเร็จ โดยทฤษฎีแลว้เมือคู่กรณีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก จะก่อให้เกิดความเป็น

ปฏิปักษ์แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง ทาํให้การระงบัขอ้พิพาทยุ่งยากซบัซอ้นยงิขึน หากคณะกรรมการ

ประนอมขอ้พิพาท ดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทสาํเร็จ ก็จะมีการบนัทึกขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และลงลายมือชือของคู่กรณีทงัสองฝ่าย โดยมีประธานกรรมการประนอมหรือหัวหน้าคณะ 

ผูป้ระนอมเป็นผูล้งนามเป็นพยานแลว้แต่กรณี ซึงการประนอมขอ้พิพาทตามกระบวนการนีนนัตาม

กฎหมายฟิลิปปินส์ ถือเป็นเงือนไขทีจะตอ้งดาํเนินการก่อนจึงจะนาํคดีมาฟ้องกนัได ้

อยา่งไรก็ตาม การระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัของประเทศฟิลิปปินส์นนั ยงัมีศาลชาํนัญ

พิเศษอนัประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นองค์คณะทงัหมด 9 คน ประกอบดว้ย สมาชิกจากศาลสูง

จํานวน 3 คน ทีได้รับการแต่งตังจากหัวหน้าผู ้พิพากษา และอีก 6 คนทีเหลือจะมาจาก

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้นทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล  

ทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน โดยกรรมการพิเศษทีตดัสินการเลือกตงันีจะไม่เป็นส่วนหนึงของสภา  

แต่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึงเห็นได้ว่ากรรมการดังกล่าวมิได้มาจากผูพิ้พากษา 

เพียงอยา่งเดียว แต่มาจากบุคคลทีเป็นทียอมรับของคู่กรณีทงัสองฝ่าย คือฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐบาล 

อนัเป็นไปตามหลกัการถ่วงดุลอาํนาจ อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ

ยติุธรรม ดว้ย 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ประเทศไทยจึงควร

นาํหลกัการแนวคิดแบบในประเทศประเทศฟิลิปปินส์และควรนาํแนวคิดทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ 

มาปรับใช้ในประเทศไทยเนืองจากแนวคิดเกียวกับการระงับข้อพิพาทของประเทศฟิลิปปินส์ 

จะทาํให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดจากการบังคับใช้ระเบียบของคณะกรรมการ 

การเลือกตงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัการคุม้ครองสิทธิ อีกทงัยงัเป็น

การทาํให้กระบวนการการเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ของกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

เพือใหก้ระบวนการในการเลือกตงัเป็นไปอยา่งโปร่งใส สุจริต และเทียงธรรม นนัเอง 

นอกจากนี ผูเ้ขียนเห็นควรให้ประเทศไทยจะต้องบญัญัติกฎหมายให้มีการระงบัข้อ

พิพาทในระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉยัชีขาดคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน โดยคํานึงถึงการนําคนกลางทีเป็นทียอมรับของท้องถินเข้ามาเป็นส่วนหนึง 

ของกระบวนการระงบัขอ้พิพาท เพือทาํให้เกิดการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัทอ้งถิน 
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และประเทศไทยจึงควรมีการลดขนัตอนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาดในคดี

เลือกตังขององค์ปกครองส่วนท้องถินให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพือให้เกิดความเป็นธรรม 

ในกระบวนการยติุธรรมทีเกียวกบัคดีเลือกตงัองคป์กครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย โดยประเทศ

ไทยควรกาํหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจในการเรียกคู่กรณีเขา้มาสู่กระบวนการระงบั

ขอ้พิพาทในระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพราะหากคณะกรรมการการเลือกตงัเห็นว่า 

ขอ้เท็จจริงในคดีเลือกตงัเป็นขอ้เท็จจริงทีมีเหตุแห่งพฤติกรรมของคดีน่าจะยกคาํร้อง ซึงส่งผลทาํให ้

คดีไม่ต้องขึนสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ถือเป็นการลดคดีในอีกรูปแบบหนึง ตลอดจน

ประเทศไทยควรมีการกาํหนดกระบวนการในการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน โดยยดึแบบอยา่งการระงบัขอ้พิพาทแบบในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นตน้แบบ

เพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบัประเทศไทยอยา่งยงัยนืสืบต่อไป 

 

4.2  ปัญหาทางกฎหมายเกยีวกบัการระงับข้อพพิาทในคดีเลอืกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไข 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการออกกฎทีมีลกัษณะเพือเป็นการระงบัขอ้พิพาททีเกียวขอ้ง

กบัคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน โดยกฎดังกล่าวคือ ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 แต่ในประเทศไทยกลบัมิไดมี้การตรากฎหมาย 

ทีเกียวข้องในเรืองการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยตรง  

ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาทีเกียวกับการไม่มีบทบัญญติัในเรืองการระงบัข้อพิพาทในคดี

เลือกตงัและในบางกรณียงัเกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีลกัษณะหรือวตัถุประสงค์

เพือการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัดงัจะกล่าวต่อไปนี 

4.2.1  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบังคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย 

การเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 

นับตงัแต่มีการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตังเชิง

สมานฉันท์ พ.ศ. 2550 พบว่า ในประเทศไทยยงัไม่สามารถบงัคบัใช้กฎดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคใ์นการตรากฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์

พ.ศ. 2550 แมแ้ต่กรณีเดียว เนืองจากเนือหาของกฎดงักล่าวทีมีวตัถุประสงค์เพือขจดัความแตกแยก

ในชุมชน และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอนัเป็นเหตุมาจากการร้องเรียนและร้องคัดคา้นการเลือกตัง 

เป็นจาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสาํคญัผดิในขอ้กฎหมายหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจริง 

อนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและขาดความสามคัคีของสังคมและส่วนรวม แต่ในทางขอ้เท็จจริง  
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จะเห็นไดว้่า การบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวมิไดส้ามารถบงัคบัใชใ้ห้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ไดเ้พราะ

เนือหาของกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550  

มีกระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงันี 

ในการดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาทตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย

การเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 จะตอ้งเริมต้นจากเงือนไขทีว่า เมือมีผูร้้องเรียนยืนคาํร้อง 

ต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตังประจาํจังหวดัแลว้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตังประจาํจังหวดัเห็นว่า 

ผูร้้องเรียนสําคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย ให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตังประจาํจังหวดั 

จดัทาํความเห็นประกอบขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงเกียวกบัเรืองร้องเรียนภายในสามวนันับแต่ 

วนัทีไดรั้บเรืองร้องเรียน เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัเพือพิจารณา จากนัน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตังประจาํจังหวดั พิจารณาว่าเป็นกรณีทีเข้าใจผิดในขอ้เท็จจริงหรือ 

ข้อกฎหมายตามทีผูอ้ ํานวยการการเลือกตังประจําจังหวัดเสนอหรือไม่ และสมควรจะใช้

กระบวนการสร้างความสมานฉันท์หรือไม่ ภายในสามวนันับแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากผูอ้าํนวยการ 

การเลือกตงัประจาํจงัหวดั หากคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัเห็นว่าไม่สมควรทีจะใช้

กระบวนการสร้างความสมานฉนัทใ์ห้ส่งเรืองคืนให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัพร้อม

ความเห็นยุติกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ และในทางปฏิบัติก็ดาํเนินกระบวนพิจารณา 

เรืองร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด

ต่อไป หากคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวดัเห็นสมควรเข้าสู่กระบวนการสร้างความ

สมานฉนัท ์ก่อนทีจะเริมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ ให้คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํ

จงัหวดัจดัใหผู้ร้้องเรียนลงลายมือชือตกลงเขา้สู่กระบวนการสร้างความสมานฉนัทแ์ละยอมรับทีจะ

ปฏิบัติตามระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัด

เห็นสมควรให้มีบุคคลภายนอกร่วมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ ให้คณะกรรมการการ

เลือกตงัประจาํจงัหวดัเชิญบุคคลดงักล่าวเขา้ร่วมพิจารณาดว้ย ในการสร้างความสมานฉันท์เพือให้

เกิดความพอใจของคู่ความ คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัอาจใหผู้ร้้องเรียน ผูถ้กูร้องเรียน 

เสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบืองต้นเพิมเติมได้ การดําเนินการสร้างความสมานฉันท์ของ

คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามวนันับแต่วนัทีได้

เชิญผูร้้องเรียนมาลงลายมือชือตกลงซึงเป็นการเริมกระบวนการสมานฉันท์ และสมารถขยายเวลา

ไดอี้กสามวนันบัแต่วนัสินสุดระยะเวลาการดาํเนินงานในสามวนัแรก เมือผูร้้องเรียนยนิยอมถอนคาํ

ร้องเรียน หรือผูร้้องเรียนยงัประสงค์ให้พิจารณาเรืองร้องเรียนของตนตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ.2554 ต่อไปถือว่ากระบวนการ

สร้างความสมานฉนัทสิ์นสุดลง ใหเ้สนอยติุเรืองโดยการถอนคาํร้องเรียน เพือจาํหน่ายเรืองออกจาก
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ระบบ ซึงการถอนคาํร้องเรียนนัน มีขนัตอนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าด้วยการ

สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ.2554 ว่าใหส้ามารถถอนคาํร้องไดก่้อนทีคณะกรรมการ

การเลือกตงัจะวินิจฉยัชีขาด 

ในการดาํเนินการสมานฉันท์ของคณะกรรมการการเลือกตงัทีผ่านมา ไดมี้การดาํเนิน

โครงการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์ซึงโครงการดงักล่าว เน้นไปทีการให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายแก่

ประชาชนและผูส้มคัรรับเลือกตงั เพือให้เขา้ใจถึงการปฏิบติัในการเลือกตงัมิให้เกิดการปฏิบัติ 

ทีฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตงั และมีการดาํเนินการทางจิตวิทยาดว้ยวิธีการใหผู้ส้มคัรรับเลือกตงัปฏิญาณ

สาบานตน ทีจะไม่กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตงั แต่จากการศึกษาพบว่าไม่มีขอ้มูลสถิติว่า  

ได้มีการดําเนินการสมานฉันท์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตัง 

เชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ในกรณีทีผูร้้องไดย้ืนคาํร้องต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั 

แลว้มีการเชิญผูร้้อง ผูถู้กร้องมาเขา้สู่กระบวนการสมานฉันท์ตามระเบียบดังกล่าวอย่างจริงจัง 

เป็นรูปธรรม อีกทงัปรากฏว่าในกรณีทีเชิญผูร้้อง ผูถ้กูร้องเขา้สู่กระบวนการสมานฉนัท ์ก็ไม่ปรากฏ

ว่าไดมี้การเชิญบุคคลภายนอกร่วมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์เลย และจากการทีผูเ้ขียน 

ไดท้าํงานในสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัและไดศึ้กษาขอ้มูลเพิมเติมพบว่า ทีผ่านมาไม่มี

สถิติทางคดีของสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงัในกรณีทีผูร้้องยอมถอนคาํร้อง เมือไดเ้ขา้สู่

กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตัง 

เชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 เลย 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาเพิมเติม พบว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย

การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ.2554 ซึงเป็นกฎหมายทีเป็นหลกัในการใชอ้าํนาจ

เกียวกบัการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการร้องคดัค้านเกียวกบัการเลือกตงั มิไดก้าํหนดให้นาํเรือง

ร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสร้างความสมานฉนัทก่์อน อีกทงัในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงั

ว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์เอง แมจ้ะบญัญติักาํหนดให้มีบุคคลภายนอกร่วมกระบวนการ

สร้างความสมานฉันท์ได ้ก็มิไดบ้งัคบัเด็ดขาดว่าจะตอ้งมีบุคคลภายนอกร่วมกระบวนการสร้าง

ความสมานฉนัท ์และไม่ไดก้าํหนดชดัเจนว่าบุคคลภายนอกทีจะเขา้ร่วมนนัเป็นใคร เป็นบุคคลทีอยู่

ในชุมชนของคู่ความหรือไม่ ในทางปฏิบัติทีผ่านมาจึงเกิดปัญหาและกระบวนการสร้างความ

สมานฉันท์ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าทีควร ซึงแมใ้นพระราชบญัญติัทีเกียวกบัการเลือกตงั จะมีการ

กาํหนดอตัราโทษทีรุนแรง ทงัจาํคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตงั โดยมีความมุ่งหวงัทีจะให้

ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเกรงกลวัทีจะตอ้งถูกลงโทษทีรุนแรง แต่ความเป็นจริง พบว่าไม่ทาํให้

ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดความเกรงกลวัต่ออตัราโทษดังกล่าว กลบัพยายามหาช่องว่าง 

ของกฎหมาย เพือหลีกเลียง หรือพยายามกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นเหตุให้สังคม 
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หรือชุมชนไม่สงบเรียบร้อย เกิดความขดัแยง้ในชุมชน ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย

เลือกตงัทอ้งถิน ทีมุ่งให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรมในการเลือกตงั ตลอดจนเกิดความสงบ

เรียบร้อยในสังคม ในชุมชนหลงัจากการเลือกตงั ซึงมีบ่อยครังทีเมือคณะกรรมการการเลือกตัง 

ไดพิ้จารณาวินิจฉยัเรืองคดัคา้นการเลือกตงัเสร็จสินแลว้ ปรากฏคู่กรณีในเรืองดงักล่าว นาํมูลเหตุ

จากการร้องเรียนเกียวกบัการเลือกตงัไปฟ้องร้องในคดีอาญากนัอีก จนเกิดการทะเลาะเบาะแวง้กนั 

เริมตน้จากคู่กรณีทีเป็นผูส้มคัรรับเลือกตงัคู่แข่งเพียง 2 ราย ลุกลามไปถึงกลุ่มผูส้นับสนุนผูส้มคัร 

ลุกลามไปถึงเกิดความแตกแยกในชุมชน 

ดงัทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เกิดข้อบกพร่อง และขอ้จาํกดัในการบงัคับใช้กฎ

ดงักล่าว หลายประการ ไดแ้ก่ เนือหาของกฎใหอ้าํนาจกบัคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั 

ใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการกาํหนดว่าจะบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวหรือไม่ อีกทงักฎดงักล่าว 

ยงัไม่มีการกาํหนดขนัตอนทีเกียวข้องกบัการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน ตลอดจนเนือหาของกฎดังกล่าวยงัไม่มีการกาํหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแกปั้ญหาเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั ดงันันจะเห็นไดว้่าปัญหาทีเกิดจากการ

บงัคบัใชก้ฎดงักล่าวจึงเป็นปัญหาสาํคญัทีกระทบต่อความสงบของสงัคมและการอยูร่่วมกนัของคน

ในสงัคมนนัเอง 

 เมือพิจารณาเปรียบเทียบปัญหา ข้อเท็จจริงกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ทีกาํหนดการมีส่วนร่วมไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เฉพาะการเลือกตงัหรือถอดถอนผูน้าํเท่านนั แต่ยงั

รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขนัตอนของการวางนโยบาย ยิงกว่านันทฤษฎีนียงัมองว่า 

การมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมืองและสังคมทีมีความ

รับผิดชอบ และการไม่ยอมให้ผูต้ามเขา้ไปมีส่วนร่วมนับไดว้่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของผูต้าม 

อีกด้วย จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมดังกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม

หมายถึงการทีประชาชนเกิดความรู้สึกและความตอ้งการว่าเป็นเจา้ของร่วมกนั มีความเป็นอิสระ 

มีอาํนาจในการตดัสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพฒันาไดด้้วย

ตนเอง และสามารถรวมพลงักนัเพือสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนและความสามารถในการขยาย

พืนทีต่าง ๆ ในสงัคม 

นอกจากนี เมือพิจารณาเปรียบเทียบกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 58 ทีบญัญติัว่าบุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา

ของเจา้หน้าทีของรัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของตน จะพบว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตังเชิงสมานฉันท ์ 

พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี
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ขาด พ.ศ. 2554 ขดัต่อทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 58 ดังทีได้กล่าวแลว้ ถือเป็นการจํากัดสิทธิของ

ประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการการเลือกตงัซึงเป็น

เจา้หน้าทีของรัฐ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนตามมา เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม  

ในชุมชนหลงัจากการเลือกตงั อนัเป็นปัญหาทางกฎหมายเนืองจากการทีระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่า

ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ไม่ได้บัญญัติชัดเจนในการทีจะให้

ประชาชน หรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัทอ้งถินให้เกิด

ความสมานฉันท์ อันเป็นการขัดกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่สอดคล้อง 

กบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อยา่งร้ายแรง นนัเอง 

 ดงัทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นไดว้่า การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตังประจาํ

จังหวัด จึงเป็นการกระทําทีขัดกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน เนืองจากการทีกฎ  

คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 มิไดก้าํหนด

กระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนมิได้

กาํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกับรัฐเพือระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน จึงส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาความแตกแยกทางสังคมทีมีผลมาจากการบงัคบัใช้

กฎหมาย และเกิดปัญหาเกียวกบัการร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัจากการจดัการเลือกตงั

สมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินทีเกิดขึนเป็นจาํนวนมาก อีกทงัส่งผลทาํให้มีผลกระทบต่อ

คดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจะต้องขึนสู่ศาลอุทธรณ์เป็นจํานวนมาก และ 

ยงักระทบต่อการพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และเกิดความเสียหายต่อชุมชนหรือทอ้งถิน 

ทีมีการเลือกตงันนัเอง 

4.2.2  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการไม่มีบทบญัญติัในเรืองการระงบัขอ้พิพาททางปกครอง

โดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

ในปัจจุบนัแนวคิดเกียวกบัการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดี

เลือกตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศไทย ไดเ้ริมเกิดขึนหลงัจากมีการจดัการเลือกตงั

สมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินในอดีตทีผ่านมา และหลงัจากมีการเลือกตงัสมาชิกสภา

ท้องถินและผูบ้ริหารท้องถิน ได้มีการร้องเรียนและร้องคัดค้านการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก  

โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสําคญัผิดในขอ้กฎหมายหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจริง จึงก่อให้เกิด

ความแตกแยกในชุมชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายขาดความสามคัคีทีจะร่วมกนัพฒันาสงัคมโดยส่วนรวม 
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ประกอบกบักระบวนการจดัการเลือกตงัมีระยะเวลากาํหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัพิจารณา

เพือมีคาํสงัเลือกตงัใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตงัผูก้ระทาํผดิกฎหมายเลือกตงัทอ้งถินก่อนประกาศ

ผลการเลือกตัง หรือการกาํหนดให้มีการพิจารณาหลงัวนัประกาศผลการเลือกตงัไม่เกิน 1 ปี  

ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. 2545 

จึงเป็นเรืองจาํเป็นทีทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสมานฉันท์โดยการระงับเรือง

ร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัลงดว้ยความพอใจของคู่ความ ดงันัน เพือให้การสร้างความ

สมานฉนัทใ์นบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงัมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั  

อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลียการระงับข้อพิพาททางปกครองโดยชุมชน เป็นการ 

ไกล่เกลียขอ้พิพาทอยา่งหนึง ซึงในหลกัการของระบบการไกล่เกลียขอ้พิพาทนัน หมายถึง บุคคล

ตงัแต่ 2 คนขึนไปเกิดข้อพิพาทกันขึนและไม่สามารถทีจะเจรจาหาขอ้ยุติด้วยกันเองได ้ตกลง

มอบหมายให้บุคคลทีสามมาทาํหน้าทีเป็นผูท้าํการไกล่เกลียหาข้อยุติเพือระงับข้อพิพาท โดย 

ผูไ้กล่เกลียจะทาํหนา้ทีเกลียกล่อมและชกัจูงใหคู้่กรณีตกลงยอมรับขอ้เสนอแนะโดยสมคัรใจจนถึง

ขนัทาํขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาทโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซึงในระบบการไกล่เกลียขอ้พิพาทโดยชุมชน 

นนั ใชป้ระชาชนในชุมชนเป็นบุคคลทีสามในการมาระงบัขอ้พิพาท โดยการตงัเป็นคณะกรรมการ

ทีอาจมาจากคณะกรรมการชุมชนในหมู่บา้น หรือคณะกรรมการชุมชนผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนนนั ๆ 

นนัเอง  

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงั

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผูบ้ริหารท้องถิน 

จะมีการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายเพือให้คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจหน้าทีในการจดัการ

เลือกตงั รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตังยงัอาศยัอาํนาจตามกฎหมายต่าง ๆ เพือทาํหน้าทีเป็น

องค์กรกลางในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาดคดีทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนยงัมีอาํนาจหน้าทีในการประกาศผลการเลือกตงั ซึงอาํนาจตาม

กฎหมายทีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบไปดว้ย การใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญ

ว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั พ.ศ. 2550 และ การใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติัการเลือกตงั

สมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน และเพือเป็นการแก้ไขปัญหาทีเกิดจากการบังคับใช้

กฎหมายทีเกียวกบัการเลือกตงั คณะกรรมการการเลือกตงั ซึงมีวตัถุประสงค์ในการตอ้งการระงบั

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการเลือกตงั โดย

การอาศยัอาํนาจตามกฎหมายในหลายฉบบัออกกฎทีใกลเ้คียงกบัการระงบัขอ้พิพาททางปกครอง 

แต่จากขอ้เท็จจริงกลบัไม่มีการกาํหนดบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาททางปกครองใน
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คดีเลือกตงัโดยตรง ซึงเมือพิจารณากฎทีใกลเ้คียงในเรืองการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดงักล่าว พบว่า คณะกรรมการการเลือกตงัไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎหมาย

ในการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 

ซึงกฎดังกล่าวมีเนือหาเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์เพือการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตัง  

แต่กฎดงักล่าวก็มิสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ดงันนั อาจจะกล่าวไดว้่าการระงบัขอ้พิพาททางปกครอง

ในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในประเทศไทย จึงยงัมิสามารถบังคับใช้หรือ 

มีผลบงัคบัใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบติัไดจ้ริง  

นอกจากนี ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการ

วินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ยงัไม่เปิดโอกาส หรือมีการบัญญัติให้มีองค์กรในระดับท้องถิน  

กลุ่มบุคคล หรือชุมชนมาเป็นบุคคลทีสามในการไกล่เกลียขอพิพาทในคดีเลือกตังท้องถิน  

การดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกตงัทอ้งถิน ทีผา่นมาตงัแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญติัให้มีคณะกรรมการการเลือกตงัเป็นองค์กรอิสระ ทาํหน้าทีจดัการเลือกตังให้เป็นไปโดย

สุจริต และเทียงธรรมนนั เมือมีการร้องคดัคา้นว่า มีการกระทาํการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการเลือกตงั

สมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 เกิดขึน คณะกรรมการการเลือกตัง 

ตอ้งดาํเนินการพิจารณาเรืองคดัคา้นการเลือกตงัทอ้งถินดงักล่าว ตามขนัตอน วิธีการ ทีกาํหนดไว้

ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 

ซึงไม่มีข้อกาํหนดให้นาํวิธีการไกล่เกลียขอ้พิพาทโดยชุมชน หรือแมแ้ต่ระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 เอง ก็ไม่มีขอ้กาํหนดชดัเจนทีให้นาํวิธีการ

ไกล่เกลียขอ้พิพาทโดยชุมชน เขา้มาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท และขนัตอน วิธีการทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบ ก็ใชร้ะยะเวลานาน ทาํให้คาํร้องคดัคา้นเกียวกบัการเลือกตงัทอ้งถินทุกคาํร้อง ตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาตามระเบียบ จนครบทุกขนัตอน ทงั ๆ ทีพฤติการณ์ตามคาํร้องบางคาํร้อง สามารถทีจะ

ทาํความเขา้ใจระหว่างผูร้้อง และผูถ้กูร้อง ซึงเป็นคู่กรณี และนาํไปสู่การระงบัขอ้พิพาทเพือให้เกิด

ความสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณีได้ โดยไม่จ ําต้องดาํเนินการตามขนัตอน จนจบทุกขันตอน  

เพือยน่ระยะเวลาในการระงบัขอ้พิพาท  

จากข้อเท็จจริงที รู้กันทัวไปว่าในการเลือกตังในแต่ละครัง ผูส้มัครรับเลือกตัง 

ผูส้นบัสนุนผูส้มคัร ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัในชุมชนทอ้งถิน ต่างมีการแข่งขนัและแบ่งกนัเป็น

ฝักเป็นฝ่าย หลายครังเกิดความขดัแยง้ทะเลาะเบาะแวง้ซึงกนัและกนั บางพืนทีถึงขนัทาํร้ายร่างกาย 

ถึงขนัฆ่าฟันอนัเป็นเหตุของอาชญากรรมตามมา ซึงเป็นสิงทีไม่มีใครตอ้งการให้เกิดขึนในชุมชน 

ซึงสถาบันพฒันาการเลือกตังนานาชาติ (IDEA) มีความเห็นว่าในกระบวนการเลือกตงัทุก ๆ 

ขนัตอน อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ หรือความรุนแรงได้ทงัสิน เนืองจากผลของการเลือกตัง 
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อาจก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในโครงสร้างอาํนาจทางการเมืองของชุมชนท้องถิน หรือของ

ประเทศชาติ หรือทําให้การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ทีแข่งขันกันทางการเมือง

เปลียนแปลงไป ซึงการเลือกตงัเชิงสมานฉนัทใ์นมิติของแนวคิด นนั หมายถึงกิจกรรมทางการเมือง

ทีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยไดมี้ส่วนร่วม ในกระบวนการเลือกตงั เลือกผูแ้ทนทีไปทาํ

หน้าทีแทนตน โดยลดความตึงเครียดและความขดัแยง้ในการแข่งขนัเพือชิงการนําและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นกลไกหรือเครืองมือในการป้องกนัไม่ให้เกิดการต่อสู้ทางการเมือง

โดยใช้กาํลงัเข้าประหัตประหารแย่งชิงอาํนาจทางการเมืองซึงกันและกัน และเป็นกลไกหรือ

เครืองมือทีสร้างความสามคัคีร่วมมือซึงกนัและกนั เพือความเป็นเอกภาพของชุมชนผลประโยชน์

ส่วนรวมร่วมกนัของชุมชน สังคม และประเทศชาติบา้นเมือง เนืองจากในการทาํหน้าทีจดัการ

เลือกตงัของคณะกรรมการการเลือกตงัทีผา่นมาพบว่า การใชก้ฎหมายเพียงอย่างเดียวเป็นเครืองมือ

ในการบังคบั หรือจัดการเลือกตงัให้เป็นโดยสุจริตและเทียงธรรม กลบัทาํให้เกิดความขดัแยง้

แตกแยกในสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน นนัเอง 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบ ปัญหา ขอ้เท็จจริง กบัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ และสิทธิการมี

ส่วนร่วมของประชาชน โดยทฤษฏีดงักล่าวไดก้าํหนดให้รัฐจะตอ้งให้ความเคารพต่อขอบเขตของ

สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจ

รัฐจะกระทําได้ก็ต่อเมือมีกฎหมายซึงผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลัก

ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้ความเห็นชอบแลว้เท่านันจึงจะสามารถกระทาํได ้ 

ดงันันเพือเป็นการให้หลกัประกนัแก่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากรัฐ  

จึงมีการวางหลกัการต่าง ๆ ไวม้ากมาย เช่น การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบงัคบัเป็นการทวัไป

และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเป็นการเฉพาะเจาะจง 

การกาํหนดใหร้ะบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญทีให้อาํนาจในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ หลกัการ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้และหลกัประกนั

ทีสาํคญัคือหลกัประกนัการใชสิ้ทธิในทางศาล ซึงถือว่าเป็นสาระสาํคญัของการให้ความคุม้ครอง

สิทธิในทางศาลแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลกัประกันทังหลายจะปราศจาก

ความหมายหากไม่ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการโต้แยง้การกระทาํของรัฐ เพือให้องค์กรศาล 

ซึงเป็นองคก์รทีมีความเป็นกลางเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระทาํของรัฐทีถกูโตแ้ยง้ว่าละเมิดต่อ

สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ตลอดจนทฤษฎีสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีกาํหนดให้

การมีส่วนร่วมไม่ได้มีวตัถุประสงค์ เฉพาะการเลือกตังหรือถอดถอนผูน้าํเท่านัน แต่ยงัรวมถึง 

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขนัตอนของการวางนโยบาย ยงิกว่านนัทฤษฎีนียงัมองว่าการมีส่วนร่วม

เป็นการให้การศึกษา และพฒันาการกระทาํทางการเมืองและสังคมทีมีความรับผิดชอบ และ 
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การไม่ยอมใหผู้ต้ามเขา้ไปมีส่วนร่วมนบัไดว้่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของผูต้ามอีกดว้ย จากแนวคิด

และทฤษฎีการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการทีประชาชน

เกิดความรู้สึกและความตอ้งการว่าเป็นเจา้ของร่วมกนั มีความเป็นอิสระมีอาํนาจในการตดัสินใจ  

มีกิจกรรมร่วมกนั สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาไดด้ว้ยตนเอง และสามารถรวมพลงั

กนัเพือสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนและความสามารถในการขยายพืนทีต่าง ๆ ในสังคม ดงันัน

การทีประเทศไทยมิได้ก ําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการระงับข้อพิพาท 

ทางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จึงเป็นการกระทํา 

ทีก่อใหเ้กิดปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชนทีมีการเลือกตงัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนยงัเป็นปัญหาทีขัดต่อทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและสิทธิการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนอยา่งชดัเจน เนืองจากในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตงัถือเป็นส่วนหนึง

ทีทาํให้มีการออกความเห็นหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในสังคมสามารถออกเสียงหรือ

แสดงความคิดเห็นโดยการผ่านตัวแทนของตนเองได้ ซึงแนวทางดังกล่าวถือเป็นการใช้สิทธิ 

ทีมีความสาํคญัมากทีสุด โดยเนน้เสียงส่วนใหญ่ตอ้งเคารพเสียงส่วนนอ้ยและเสียงส่วนน้อยจะตอ้ง

ยดึถือแนวทางตามเสียงส่วนใหญ่ นนัเอง 

อยา่งไรก็ตาม การทีประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดเนือหาหรือบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบั

การระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จึงส่งผล

เสียต่อการเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย และยงัส่งผลกระทบต่อชุมชน 

สงัคม ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิน เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตงั 

ทีอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัของกฎหมายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

หรือไม่สามารถทาํตามวตัถุประสงค์ของบทบัญญัติทีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตัง  

ดังนัน ปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในสังคม ชุมชน  

และท้องถินของตน ตลอดจนปัญหาดังกล่าวยงัเป็นตนเหตุสําคัญทีนําไปสู่ความแตกแยก 

ของประชาชนทุกคนในประเทศไทย นนัเอง  

4.2.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงั 

เชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 เนืองจากระเบียบดงักล่าวไม่สามารถบังคับใชไ้ด้ตามวตัถุประสงค ์

ของการตรากฎ อีกทังระเบียบดังกล่าวยงัมีเนือหาทีขัดกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อยา่งร้ายแรง ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวทีกระทบต่อสังคม ชุมชน ทอ้งถิน 

หลงัจากมีการเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นจาํนวนมาก 
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 นอกจากนี  ผู ้เ ขี ยนเห็นควรให้  ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมาย ในระดับ

พระราชบัญญัติและในระดับกฎทีมีเนือหาเกียวกับการระงับขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชน 

ในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เนืองจากในปัจจุบนัการทีประเทศไทยมิไดก้าํหนด

บทบัญญัติทีเกียวข้องกับการระงับข้อพาททางปกครองโดยชุมชนส่งผลทําให้เกิดปัญหา 

ทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการการเลือกตังซึงขัดกับ 

หลกัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน อนัมีผลทาํใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อกระบวนการการเลือกตงั และผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย นนัเอง 

 จากการศึกษา ในประเทศต่างๆ พบว่าในต่างประเทศมีการกาํหนดแนวทางทีสามารถ

นาํมาปรับใช้กับประเทศไทยในเรืองการระงับข้อพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงั 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือทาํใหป้ระเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายทีเกิดจาก

การไม่มีบทบญัญติัทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัของทอ้งถิน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  

ในประเทศฟิลิปปินส์ มีกฎหมายเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนโดยกระบวนการ

คาตารุงกัง พมับารางไกย ์และมี Lupong Tagapayapa หรือ Lupong ทีเป็นหน่วยงานของรัฐ 

โดยทาํหน้าทีประนอมข้อพิพาท โดยหลกัก็จะมีผูน้ ําหมู่บา้นและสมาชิกผูน้ ําหมู่บา้นแต่งตงัขึน 

ในทุก 2 ปี มีจาํนวนประมาณ 10-20 คน การระงบัขอ้พิพาทในกรณีทีผูน้าํหมู่บา้นไม่สามารถระงบั

ได ้คู่กรณีก็จะเลือกบุคคลจากบญัชีรายชือ  Lupong จาํนวน 3 คน เรียกว่า Pangket  มาดาํเนินการ

ระงบัขอ้พิพาทต่อไป 

นอกจากนี วิธีการระงบัขอ้พิพาทของประเทศฟิลิปปินส์ ทีไดมี้กฎหมายบญัญติัให้นาํ 

การระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน ทีเรียกว่า กระบวนการคาตารุงกงั พมับารางไกย ์มาใชใ้นการระงบั 

ขอ้พิพาทคดีอาญา และการใชศ้าลชาํนัญพิเศษมาทาํหน้าทีระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั ทีมีองค์

คณะมาจากทงัฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล อนัประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นองค์คณะทงัหมด 9 คน 

ประกอบดว้ย สมาชิกจากศาลสูงจาํนวน 3 คน ทีไดรั้บการแต่งตงัจากหัวหน้าผูพิ้พากษา และอีก  

6 คนทีเหลือจะมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้นทีเป็นนกักฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย 3 คนมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลียขอ้พิพาท นนั เรียกว่า 

ระบบ คาตารุงกัง พมับารางไกย ์อนัเป็นระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาท ณ หน่วยทีเป็นพืนฐาน

การเมืองและการเศรษฐกิจสังคมของรัฐ นันคือ ระดับบารางไกย ์หรือหมู่บ้าน ระบบนีจะเป็น  

ระบบยุติธรรมทียึดแนวทาง ของ การปรึกษาหารือ การสานเสวนา การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง  

หรือการประนีประนอม และการเจรจาไกล่เกลียระหว่างกันเอง ในคู่กรณีทีมีความห่วงกังวล 

ในปัญหาร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์ เพือทีจะบรรลุขอ้ตกลงอย่างฉันท์มิตร แทนการไปต่อสู้กัน 

DPU



137 

ทางกฎหมายอย่างยืดเยือ คาตารุงกงั พมับารางไกย ์ไม่ใช่การตดัสินพิพากษาโดยผูพิ้พากษาศาล

ยติุธรรมหรือการใชก้ารพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน แต่เป็นกระบวนการแกปั้ญหาขอ้พิพาททีตรง

ประเด็นและไดผ้ลดีเพราะ มีการดาํเนินการอย่างทนัทีทนัใด ตรงไปตรงมาไม่สินเปลืองค่าใชจ่้าย 

รวดเร็ว นอกจากนันผลของข้อตกลงหรือการต้องชดใช้ทีตกลงกันในระบบนีมีผลบังคับ

เช่นเดียวกบัการตดัสินพิพากษาในศาล กระบวนการดงักล่าวทาํใหค้ดีจาํนวนมากทีอาจจะตอ้งล่าชา้

เพราะกระบวนการทางยติุธรรมทางหลกั สามารถจบลงในระดบัตาํสุด คือ ระดบัหมู่บา้นไดอ้ย่าง

รวดเร็ว  

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกียวกับการเลือกตัง  

โดยจะบัญญัติให้มีคณะกรรมการมีหน้าทีในการบริหารจัดการการเลือกตังของสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ โดยมีการกาํหนดรูปแบบของความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตัง  

พรรคการเมือง และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคม ซึงเป็นรูปแบบเฉพาะของการบริหาร

จดัการเกียวกบัการจดัการการเลือก ซึงคณะกรรมการดงักล่าวมีความสาํคญัในการบริหารจดัการ 

การเลือกตงั เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง (Party Liaison Committees:PLCs) 

ประกอบดว้ยบุคคลทีมาจากพรรคการเมืองซึงมีผูแ้ทนอยู่ในสภาแต่ละระดบั ทงัระดับชาติ 

ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิน จะไดรั้บเลือก 2 คน มีหน้าทีหลกั ในการดาํเนินการเพือให้พรรค

การเมืองไดรั้บรู้ขอ้มูลเกียวกบัการปฏิบติังานของคณะกรรมการการเลือกตังส่วนจงัหวดัให้มาก

ทีสุด โดยถือว่าพรรคการเมืองเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการเลือกตงัทีสาํคญัมากทีสุด เนืองจาก

พระราชบญัญติัการเลือกตงั มาตรา 5 กาํหนดใหมี้การจดัตงัและคงไวซึ้งการประสานงานและความ

ร่วมมือกับพรรคการเมือง ซึงถือเป็นวิถีทางทีคณะกรรมการการเลือกตังจะมีวิถีปฏิบัติหรือ

ปฏิสมัพนัธก์บัพรรคการเมือง ดว้ยการก่อตงัคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองขึน โดยมีจุด

มุ่งหวงัต่างๆ เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบรืน การสืบสวนสอบสวนเรืองคดัคา้นการ

เลือกตังหรือข้อโต้แยง้ในการเลือกตังนัน ค ําร้องคัดค้านการเลือกตังทังหมดจะถูกส่งไปที

คณะกรรมการการเลือกตัง(ส่วนกลาง)เท่านัน โดยไม่ไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั โดยหากมีเรืองคดัคา้นหรือเรืองเกียวกบัขอ้โตแ้ยง้ในการ

เลือกตังในระดับจังหวดัเรืองดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัหัวหน้าสาํนักงานระดบัจงัหวดัซึงเป็นผูท้าํ

หน้าทีส่งเรืองไปยงัคณะกรรมการการเลือกตัง โดยคณะกรรมการการเลือกตังจะร่วมกับศาล

เลือกตงัในการวินิจฉยัชีขาดต่อไป สาํหรับในส่วนของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํ

จงัหวดั ทาํหน้าทีรับผิดชอบการบริหารจดัการการเลือกตงั ไม่ว่าการจดัหาเจา้หน้าที การจดัการ

เลือกตงั การดูแลพืนทีในการจดัการเลือกตงั ส่วนเรืองขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัการเลือกตงัเป็นอาํนาจ

หนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงั (ส่วนกลาง) เท่านนั 
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สาํหรับการจดัการเกียวกับขอ้โต้แยง้ในการเลือกตงันัน ก่อนทีจะเข้าสู่กระบวนการ 

อย่างเป็นทางการอนัได้แก่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตังและศาลเลือกตังนัน  

เป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง ทีจะดาํเนินการระงบัขอ้พิพาท

ก่อน โดยสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั จะทาํหน้าทีประสานให้มีการเจรจา

พูดคุยกัน และมีคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย หาก

สามารถเจรจาตกลงกนัได ้ก็เป็นอนัยติุระงบัขอ้พิพาท หากไม่สามารถยุติขอ้พิพาทหรือไม่สามารถ

ตกลงกนัได ้จึงจะนาํเรืองสู่กระบวนการในชนัศาลต่อไป หากเกิดขอ้โตแ้ยง้ในระดบัหน่วยเลือกตงั 

ก็จะมีคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลียทีทาํหน้าทีจัดการเกียวกับข้อโต้แยง้ดังกล่าว ส่วนกรณี 

มีการกระทาํทีเป็นความผดิกฎหมายอาญาเป็นอาํนาจหน้าทีของเจา้หน้าทีตาํรวจในการดาํเนินการ

ตามกฎหมาย  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

กบัประเทศไทย พบว่าประเทศไทยควรนาํแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมายของประเทศ

ฟิลิปปินส์ และประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตม้าเป็นตน้แบบในการปรับใช ้ในการตรากฎหมาย 

เพราะจะทาํใหป้ระเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการไม่มีบทบญัญติัทีเกียวกบัการระงบั 

ขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินไดอ้ย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการทงัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตลอดจนจะทาํใหป้ระเทศไทยสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดต้ามวตัถุประสงค์ของการตรากฎหมาย

ทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า หากประเทศไทยมีการกาํหนดกฎหมายทีมีบทบญัญติั

หรือเนือหาเกียวกับระงับข้อพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน โดยยดึหลกัทฤษฎีทีเกียวขอ้ง อีกทงัประเทศไทยควรมีการจดัตงัองค์กรทีกาํหนดให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน จะทําให้ประเทศไทยมีกระบวนการการเลือกตงัทีมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสม กบัประเทศไทย ตลอดจนจะทาํให้การเลือกตังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเกิดความ

สุจริตโปร่งใส และเทียงธรรม อีกทงัหากมีการกาํหนดบทบญัญติัในเรืองดงักล่าวจะทาํให้ลดความ

แตกแยกของคนในสังคม และยงัสามารถสร้างความปรองดอง ความสามคัคีของคนในชาติไทย 

ไดอ้ยา่งยงัยนืสืบต่อไป 
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บทที 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

นบัตงัแต่มีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้การ

บญัญติัใหค้ณะกรรมการการเลือกตงั ดาํเนินการจดัการเลือกตงัใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม 

โดยให้มีอาํนาจหน้าทีสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเรืองคดัค้านเกียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย

เกียวกบัการเลือกตงั อีกทงักฎหมายยงักาํหนดให้การพิจารณาคดีเกียวกบัการเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ถือเป็นการใหค้วามยติุธรรมทีเกิดจากการพิพาทเกียวกบัการเลือกตงั ซึงตอ้ง

ยดึหลกัการเดียวกบัการใหค้วามยติุธรรมทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง อีกทงัในการดาํเนิน

กระบวนพิจารณาเรืองการร้องเรียนเกียวกบัการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จนถึง

กระบวนการก่อนมีคาํวินิจฉยัชีขาดของคณะกรรมการการเลือกตงั พบว่า ไดเ้กิดปัญหาเกียวกบัการ

บังคับใช้กฎหมายทีให้อาํนาจคณะกรรมการการเลือกตงัเป็นจํานวนมาก เนืองจากทีผ่านมา

คณะกรรมการการเลือกตงั ไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎหมาย ออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ.2550 มาบงัคบัใช ้โดยกฎดงักล่าวเกิดปัญหาทาง

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใช ้อนัส่งผลกระทบต่อแนวคิดการระงบัขอ้พิพาททางปกครองใน

คดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการเลือกตงั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีวตัถุประสงค์เพือทาํให้กระบวนการการเลือกตงัมีความโปร่งใส 

สุจริต และเทียงธรรม และยงัส่งผลกระทบต่อความสามคัคีในสังคม ชุมชน ท้องถิน ตลอดจน

ประชาชนของประเทศไทย  

จากการศึกษา ปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกับการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตังของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทยนนั ผูเ้ขียนขอสรุปแต่ละประเด็นปัญหาดงัต่อไปนี 

1) ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย

การสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 

จากการทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ให้อาํนาจแก่

คณะกรรมการการเลือกตงัในการมีอาํนาจหน้าทีในการสืบสวนสอบสวนเพือแสวงหาขอ้เท็จจริง

และวินิจฉัยชีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ทีเกิดขึนเกียวกบักฎหมายการเลือกตงั อีกทงัรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตงัตอ้งดาํเนินการ

สืบสวนสอบสวนโดยพลนัเมือมีกรณีผูมี้สิทธิเลือกตงั ผูรั้บสมคัรรับเลือกตงัหรือพรรคการเมือง  

ซึงมีสมาชิกสมคัรรับเลือกตงัในเขตเลือกตงัใดเลือกตงัหนึง คดัคา้นว่าการเลือกตงัในเขตเลือกตงั

นนัเป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากนีคณะกรรมการการเลือกตงัยงัอาศยั

อาํนาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงัในการออกกฎ  

คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 

โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการกําหนดวิธีการร้องเรียนและการพิจารณาวินิจฉัยเรืองร้องเรียน  

ซึงปัญหาทางกฎหมายในกรณีดงักล่าวเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย คือ ระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 เนืองจากเนือหาของ

บทบญัญติัในกฎดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์ของบทบญัญติัในพระราชบญัญติั  

คือ พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 อีกทัง 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตัง  

ยงัก่อใหเ้กิดปัญหาในการตีความกฎทีเกียวขอ้งกบัระยะเวลาของกระบวนการการสืบสวนสอบสวน

และการวินิจฉัยชีขาด ทีมีผลทาํให้หากยงัมีการบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวอยู่จะเกิดปัญหาทางกฎหมาย 

ทีเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎซึงขดักบัหลกัการตามกฎหมาย 

นอกจากนี การทีคณะกรรมการการเลือกตงัมิไดบ้งัคบัใชก้ฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชีขาด พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลกัการ

คุม้ครองสิทธิจึงส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ ขันตอน วิธีการ  

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีล่าชา้ เนืองจากเนือหาในบทบญัญติัของกฎดงักล่าว มีลกัษณะเป็นการ

สร้างขนัตอนเกินความจาํเป็น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเลือกตัง ได้แก่ 

ผูส้มัครรับเลือกตังทังผูช้นะการเลือกตัง ผูแ้พ้การเลือกตัง ตลอดจนประชาชนผูม้าใช้สิทธิ 

การเลือกตงั เพราะการบังคบัใช้กฎหมายดงักล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูช้นะการเลือกตัง 

ในส่วนของระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง เนืองจากหากมีการวินิจฉัยชีขาดจากคณะกรรมการ 

การเลือกตงัจะส่งผลต่อผูช้นะการเลือกตงัทีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หรือสมาชิกสภาท้องถินให้หยุดปฏิบัติหน้าที ซึงการกระทําดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิ 

ในระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งทีมีระยะเวลาจาํกดัเพียง 4 ปี ต่อหนึงสมยัวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

ในบางกรณีการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิต่อผูแ้พก้ารเลือกตังทีถูกคณะกรรมการ 

การเลือกตงัมีคาํสงัวินิจฉยัใหถ้กูเพิกถอนสิทธิการเลือกตงั ส่งผลใหถ้กูตดัสิทธิการเลือกตงัเป็นเวลา 

1 ปี นนัเอง 
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ดงัทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นไดว้่า การกระทาํของคณะกรรมการการเลือกตังในการ

บงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 

2554 เป็นการกระทําทีขัดกับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดังนัน การกระทาํของคณะกรรมการการ

เลือกตงัในการบงัคบัใช้กฎ จึงส่งผลเสียต่อวตัถุประสงค์ของกฎหมายทีมีวตัถุประสงค์เพือทาํให้

กระบวนการเลือกตงัมีความโปร่งใส สุจริต และเทียงธรรมนนัเอง 

2)  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถินในประเทศไทย 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการออกกฎทีมีลกัษณะเพือเป็นการระงบัขอ้พิพาททีเกียวขอ้ง

กบัคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน โดยกฎดังกล่าวคือ ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 แต่ในประเทศไทยกลบัมิไดมี้การตรากฎหมาย 

ทีเกียวข้องในเรืองการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยตรง  

ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาทีเกียวกับการไม่มีบทบัญญติัในเรืองการระงบัข้อพิพาทในคดี

เลือกตงัและในบางกรณียงัเกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีลกัษณะหรือวตัถุประสงค์

เพือการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัดงัจะกล่าวต่อไปนี 

(1) ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการบงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ย 

การเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 

นับตังแต่มีการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตัง 

เชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 พบว่า ในประเทศไทยยงัไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคใ์นการตรากฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงัเชิงสมานฉนัท ์

พ.ศ. 2550 แมแ้ต่กรณีเดียว เนืองจากเนือหาของกฎดงักล่าวทีมีวตัถุประสงค์เพือขจดัความแตกแยก

ในชุมชน และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอนัเป็นเหตุมาจากการร้องเรียนและร้องคัดคา้นการเลือกตงั 

เป็นจาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสาํคญัผดิในขอ้กฎหมายหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจริง 

อนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและขาดความสามคัคีของสังคมและส่วนรวม แต่จากการศึกษา พบว่า 

เกิดข้อบกพร่อง และข้อจาํกัดในการบงัคับใช้กฎดังกล่าว หลายประการ ได้แก่ เนือหาของกฎ 

ให้อาํนาจกับคณะกรรมการการเลือกตงัจงัหวดัใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการกาํหนดว่า 

จะบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวหรือไม่ อีกทงักฎดงักล่าวยงัไม่มีการกาํหนดขนัตอนทีเกียวขอ้งกบัการระงบั

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนเนือหาของกฎดงักล่าวยงัไม่มีการ

กาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรวมในการแก้ปัญหาเกียวกบัการระงับขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั 

เป็นตน้ 
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ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ การทีกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตงั 

เชิงสมานฉนัท ์พ.ศ. 2550 มิไดก้าํหนดกระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนมิไดก้าํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกบัรัฐเพือระงับ 

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จึงเป็นการกระทาํทีขดักบัทฤษฎีการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาความแตกแยกทางสังคมทีมีผลมาจากการบงัคบัใช้

กฎหมาย และเกิดปัญหาเกียวกบัการร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัจากการจดัการเลือกตงั

สมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินทีเกิดขึนเป็นจาํนวนมาก อีกทงัส่งผลทาํให้มีผลกระทบต่อ

คดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจะต้องขึนสู่ศาลอุทธรณ์คดีเลือกตังท้องถิน 

เป็นจาํนวนมาก และยงักระทบต่อการพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และเกิดความเสียหาย 

ต่อชุมชนหรือทอ้งถินทีมีการเลือกตงันนัเอง 

(2) ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการไม่มีบทบัญญัติในเรืองการระงับข้อพิพาททาง

ปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ในปัจจุบันแนวคิดเกียวกับการไกล่เกลียระงับข้อพิพาททางปกครองโดยชุมชน 

ในคดีเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศไทย ไดเ้ริมเกิดขึนหลงัจากมีการจัดการ

เลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหารทอ้งถินในอดีตทีผา่นมา และหลงัจากมีการเลือกตงัสมาชิก

สภาท้องถินและผูบ้ริหารท้องถิน ได้มีการร้องเรียนและร้องคดัคา้นการเลือกตงัเป็นจาํนวนมาก  

โดยส่วนใหญ่เป็นเรืองทีผูร้้องสําคญัผิดในขอ้กฎหมายหรือสาํคญัผิดในขอ้เท็จจริง จึงก่อให้เกิด

ความแตกแยกในชุมชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายขาดความสามคัคีทีจะร่วมกนัพฒันาสงัคมโดยส่วนรวม  

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงั

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผูบ้ริหารท้องถิน 

จะมีการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายเพือให้คณะกรรมการการเลือกตงัมีอาํนาจหน้าทีในการจดัการ

เลือกตงั รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตังยงัอาศัยอาํนาจตามกฎหมายต่าง ๆ เพือทาํหน้าที 

เป็นองคก์รกลางในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาดคดีทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงัขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนยงัมีอาํนาจหน้าทีในการประกาศผลการเลือกตัง ซึงอาํนาจ 

ตามกฎหมายทีกล่าวมาข้างต้นประกอบไปด้วย การใช้อาํนาจตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงั พ.ศ. 2550 และ การใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติั 

การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน และเพือเป็นการแก้ไขปัญหาทีเกิดจาก 

การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวกับการเลือกตัง คณะกรรมการการเลือกตัง จึงมีวตัถุประสงค ์

ในการตอ้งการระงบัขอ้พิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพือแกไ้ข

ปัญหาทีเกิดจากการเลือกตงั จึงการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายในหลายฉบับออกกฎทีใกลเ้คียง 
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กบัการระงบัขอ้พิพาท แต่จากขอ้เท็จจริงกลบัไม่มีการกาํหนดบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการระงบั 

ข้อพิพาททางปกครองในคดีเลือกตงัโดยตรง ซึงเมือพิจารณากฎทีใกล้เคียงในเรืองการระงับ 

ขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดงักล่าว พบว่า คณะกรรมการการเลือกตงั

ได้อาศัยอาํนาจตามกฎหมายในการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วย 

การเลือกตงัเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ซึงกฎดงักล่าวมีเนือหาเป็นการกาํหนดวตัถุประสงค์เพือ 

การระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงั แต่กฎดงักล่าวก็มิสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ดงันนัอาจจะกล่าวไดว้่า

การระงบัข้อพิพาททางปกครองในคดีเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในประเทศไทย  

จึงยงัมิสามารถบงัคบัใชห้รือมีผลบงัคบัใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบติัไดจ้ริง 

อยา่งไรก็ตาม การทีประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดเนือหาหรือบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบั 

การระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จึงส่งผล

เสียต่อการเลือกตงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย และยงัส่งผลกระทบต่อชุมชน 

สงัคม ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิน เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตงั 

ทีอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัของกฎหมายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

หรือไม่สามารถทาํตามวตัถุประสงค์ของบทบัญญัติทีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตัง  

ดังนัน ปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในสังคม ชุมชน  

และท้องถินของตน ตลอดจนปัญหาดังกล่าวยงัเป็นตนเหตุสําคัญทีนําไปสู่ความแตกแยก 

ของประชาชนทุกคนในประเทศไทย นนัเอง 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับแนวทางการแก้ไขในปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัการระงบัข้อพิพาทในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทยนนั ซึงผูเ้ขียนขอเสนอทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว ดงันี 

ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง 

ว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวน

สอบสวน และการวินิจฉยัชีขาด พ.ศ. 2554 เนืองจากการบงัคบัใชร้ะเบียบดงักล่าวส่งผลทาํให้เกิด

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทีล่าช้าซึงขัดกับหลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและไม่สอดคลอ้ง 

กบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นนัเอง 

จากการศึกษา พบว่า ในประเทศฟิลิปปินส์ ไดมี้การกาํหนดให้การประนอมขอ้พิพาท

อย่างไม่เป็นทางการ โดยผูน้ ําอาวุโสและผูน้ ําหมู่บ้านจะเป็นผูป้ระนอมข้อพิพาททีเกิดขึนใน
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หมู่บา้นจนเป็นจารีตประเพณีอยา่งหนึง แมว้่าต่อมาจะมีศาลเกิดขึนแลว้ก็ตาม ประชาชนบางส่วน 

ก็ยงัคงนิยมวิธีการประนอมขอ้พิพาทอยา่งไม่เป็นทางการมากกว่าการนาํคดีเขา้สู่การพิจารณาของ

ศาล ซึงตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ มีวิธีการยุติธรรมชุมชนในการระงับข้อพิพาท 

ของประเทศฟิลิปปินส์ ทีเรียกว่า “กระบวนการคาตารุงกงั พมับารางไกย”์ สาํหรับใชร้ะงบัขอ้พิพาท

ในหมู่บา้น อนัเป็นระบบการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ณ หน่วยทีเป็นพืนฐานการเมืองและการเศรษฐกิจ

สงัคมของรัฐ นนัคือ ระดบับารางไกย ์หรือหมู่บา้น ระบบนีจะเป็น ระบบยติุธรรมทียดึแนวทางของ

การปรึกษาหารือการสานเสวนา การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง หรือการประนีประนอม และ 

การเจรจาไกล่เกลียระหว่างกนัเองในคู่กรณีทีมีความห่วงกงัวลในปัญหาร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค ์

เพือทีจะบรรลุขอ้ตกลงอย่างฉันท์มิตร แทนการไปต่อสู้กนัทางกฎหมายอย่างยืดเยือ เมือเกิดข้อ

พิพาทขึน คู่กรณีทีมีข้อพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงเสนอข้อพิพาทไปยงัผูน้ ําหมู่บ้าน เพือดาํเนินการ

ประนอมขอ้พิพาท ซึงขอ้พิพาททีจะเขา้สู่กระบวนการประนอมขอ้พิพาทนนัไดมี้การบญัญติัไวใ้น

กฎหมาย 

นอกจากนี คณะกรรมการประนอมขอ้พิพาทดงักล่าว จะมีอาํนาจออกหมายเรียกคู่กรณี

หรือพยานมาพบ หากคู่กรณีหรือพยานไม่ปฏิบติัตามก็จะถือว่าละเมิดอาํนาจของคณะกรรมการ

ประนอมข้อพิพาท และจะถูกลงโทษโดยศาลจังหวดัหรือศาลเทศบาลของฟิลิปปินส์ ในการ

ประนอมขอ้พิพาทโดยชุมชนตามกฎหมายของฟิลิปปินส์ จะกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการไว ้

หากความพยายามของคณะผูป้ระนอมในการประนอมขอ้พิพาทไม่เป็นผลสาํเร็จหลงัจากทีระยะการ

ประนอมสินสุดลงแลว้เลขานุการของคณะผูป้ระนอมขอ้พิพาทระดบัทอ้งถิน หรือคณะผูป้ระนอม

ขอ้พิพาท จะออกใบรับรองว่าการประนอมไม่เป็นผลโดยให้ประธานของคณะกรรมการประนอม

หรือประธานคณะผูป้ระนอมลงนามเป็นพยาน ใบรับรองนีเป็นสิงจาํเป็นตอ้งมีเพือการนาํกรณี

พิพาทนนัไปยนืฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐอืน ๆ  เพือใหมี้คาํวินิจฉยัวินิจฉัย  อีกทงัยงัมี

ขอ้กาํหนดอีกว่า ในการประนอมขอ้พิพาทนนัหา้มมิให้คู่กรณีมีผูป้รึกษาทางกฎหมายหรือตวัแทน

เวน้แต่คู่พิพาทเป็นผูเ้ยาว์หรือไร้ความสามารถ โดยมีเหตุผลทีห้ามก็เพือให้การระงบัขอ้พิพาทมี

ความคล่องตวัมากขึน โดยอาศยัสมมติฐานทีว่าความช่วยเหลือหรือการแทรกแซง โดยทีปรึกษา

กฎหมายหรือตวัแทนจะลดโอกาสในการประนอมขอ้พิพาทไดส้าํเร็จ  

ดงันนั ประเทศไทยจึงควรนาํหลกัการแนวคิดแบบในประเทศประเทศฟิลิปปินส์และ

ควรนาํแนวคิดทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิมาปรับใชใ้นประเทศไทยเนืองจากแนวคิดเกียวกบัการระงบั

ขอ้พิพาทของประเทศฟิลิปปินส์จะทาํให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใช้

ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัการ

คุ้มครองสิทธิ อีกทังประเทศไทยจะต้องบัญญัติกฎหมายให้มีการระงับข้อพิพาทในระหว่าง
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กระบวนการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชีขาดคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

โดยคาํนึงถึงการนาํคนกลางทีเป็นทียอมรับของทอ้งถินเขา้มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการระงบั

ขอ้พิพาท เพือทาํใหเ้กิดการไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัทอ้งถิน และประเทศไทยจึงควรมี

การลดขนัตอนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัชีขาดในคดีเลือกตงัขององคป์กครอง

ส่วนทอ้งถินใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรมทีเกียวกบั

คดีเลือกตงัองคป์กครองส่วนทอ้งถินในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมาย 

ทีมีวตัถุประสงคเ์พือทาํใหก้ระบวนการเลือกตงัมีความโปร่งใส สุจริต และเทียงธรรม นนัเอง 

นอกจากนี ผูเ้ขียนขอเสนอขันตอนการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตังขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินโดยชุมชนของประเทศไทย โดยการกาํหนดขนัตอนในกฎหมาย ดงันี 

นับตงัแต่มีการยืนคาํร้องว่าในการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถิน 

ผูส้มคัรรับเลือกตงัหรือผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ.2545 ซึงตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการสืบสวนสอบสวน

และการวินิจฉัยชีขาด พ.ศ.2554 กาํหนดให้ผูร้้องยืนคาํร้องต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํ

จงัหวดัทีเกิดเหตุ จากนนัใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัพิจารณาสงัรับเป็นเรืองคดัคา้น 

และตรวจสอบมลูกรณีในเบืองตน้เพือพิจารณาว่า 

1)  เนือหาในคาํร้องดงักล่าวมีพฤติการณ์ทีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามทีผูร้้องอา้งใน

คาํร้อง หรือ 

2)  เป็นกรณีสาํคญัผดิในขอ้เท็จจริง หรือขอ้กฎหมาย หรือ 

3) เป็นการกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเล็กๆ น้อยๆ อันไม่ถึงขนาดทาํให้ผูส้มคัรรับ

เลือกตงัคนใดไดรั้บเลือกตงั 

หากคาํร้องดงักล่าวเขา้เงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงใน 3 ขอ้ขา้งตน้ ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตงั

ประจาํจังหวดันาํคาํร้องดังกล่าวเขา้สู่การระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินโดยชุมชน โดยเริมตน้จากการเชิญผูร้้อง และผูถ้กูร้องมารับทราบคาํชีแจงและแนวทางและ

ให้ทังผูร้้องและผูถู้กร้องตกลงยินยอมทีจะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตัง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยชุมชน จากนันให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตงัประจาํจงัหวดั  

ผูร้้อง ผูถู้กร้อง เสนอบุคคลในชุมชนจาํนวน 5 คน ทาํหน้าทีเป็นคณะประนอมข้อพิพาท หรือ

คณะกรรมการประนอมข้อพิพาท โดยคณะประนอมข้อพิพาท หรือคณะกรรมการประนอม 

ขอ้พิพาทดงักล่าว จะประกอบดว้ยผูน้าํหมู่บา้นเป็นหัวหน้าคณะโดยตาํแหน่ง และมีตวัแทนกลุ่ม

ต่างๆ เช่น สหพนัธส์ตรี เยาวชน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิภายในหมู่บา้น ประกอบเป็นคณะกรรมการ

ประนอมขอ้พิพาท เพือเสนอคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ
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ชุมชนระงับข้อพิพาท มีอาํนาจออกหมายเรียกคู่กรณีหรือพยานมาพบ ตลอดจนแสวงหา

พยานหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับเรืองคัดคา้น โดยมีพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตังประจาํจังหวดัจาํนวน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุมชนระงับข้อพิพาท  

ทาํหน้าทีให้รายละเอียดเกียวกับคาํร้องทงัข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในระหว่างทีมีการระงับ 

ขอ้พิพาท จากนนัให้คณะกรรมการชุมชนระงบัขอ้พิพาทออกหมายเรียกคู่กรณีมาเผชิญหน้ากัน 

เพือแสดงพยานหลักฐานทีเกียวกับคาํร้องและเจรจาไกล่เกลียระงับข้อพิพาท หากการระงับ 

ข้อพิพาทเป็นผล ให้การพิจารณาเรืองคัดค้านดังกล่าวสินสุดลงด้วยการให้ผูร้้องถอนคาํร้อง  

ซึงตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชีขาด  

พ.ศ.2554 ข้อ 21 กาํหนดว่า ผูร้้องจะถอนคาํร้องทีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํ

จงัหวดั หรือสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงัไดก่้อนคณะกรรมการการเลือกตงัวินิจฉัยชีขาด

พร้อมทังให้คู่ กรณีทําข้อตกลงจะไม่นํากรณีดังกล่าวมาฟ้องร้องกันอีกไม่ว่าต่อศาลหรือ 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตงั และให้ผูถู้กร้องบนัทึกตกลง จะไม่กระทาํพฤติการณ์อนัเป็นการฝ่า

ฝืนพระราชบญัญติัการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ.2545 อีก ให้ผูถู้กร้อง

เข้าสู่สังคมชุมชน ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ตามวิถีประชาธิปไตยต่อไป หากการระงับข้อพิพาท 

โดยคณะกรรมการชุมชนระงบัขอ้พิพาทไม่เป็นผล ผูร้้องไม่ยอมถอนคาํร้อง ให้ดาํเนินการสืบสวน

สอบสวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน พ.ศ. 2554 และ 

นาํเรืองสู่กระบวนการในชนัศาล ต่อไป  

ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในประเทศไทย 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตงัว่าดว้ยการเลือกตัง 

เชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 เนืองจากระเบียบดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามวตัถุประสงค ์

ของการตรากฎ อีกทังระเบียบดังกล่าวยงัมีเนือหาทีขัดกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อยา่งร้ายแรง ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวทีกระทบต่อสังคม ชุมชน ทอ้งถิน 

หลงัจากมีการเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากนี  ผู ้เ ขี ยนเห็นควรให้  ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมาย ในระดับ

พระราชบญัญติัและในระดบักฎทีมีเนือหาเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดี

เลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เนืองจากในปัจจุบันการทีประเทศไทยมิได้กาํหนด

บทบัญญัติทีเกียวข้องกับการระงับข้อพาททางปกครองโดยชุมชนส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทาง

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยคณะกรรมการการเลือกตงัซึงขดักบัหลกัทฤษฎี
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การคุ้มครองสิทธิและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน อันมีผลทาํให้เกิดความเสียหายต่อ

กระบวนการการเลือกตงั และผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย นนัเอง 

จากการศึกษา ในประเทศต่าง ๆ พบว่าในต่างประเทศมีการกาํหนดแนวทางทีสามารถ

นาํมาปรับใชก้บัประเทศไทยในเรืองการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัของ

ทอ้งถิน เพือทาํให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายทีเกิดจากการไม่มีบทบญัญติัที

เกียวกบัการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัของทอ้งถิน ไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น 

ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ในการพิจารณาคดีเกียวกับการเลือกตงัมีศาลชาํนัญพิเศษ 

มาทําหน้าทีระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตัง ทีมีองค์คณะมาจากทังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล  

อนัประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นองค์คณะทงัหมด 9 คน ประกอบดว้ย สมาชิกจากศาลสูงจาํนวน  

3 คน ทีไดรั้บการแต่งตงัจากหัวหน้าผูพิ้พากษา และอีก 6 คนทีเหลือจะมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรฝ่ายคา้นทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย  

3 คนมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลียข้อพิพาท นัน เรียกว่า ระบบ คาตารุงกัง พมับารางไกย ์ 

อนัเป็นระบบการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ณ หน่วยทีเป็นพืนฐานการเมืองและการเศรษฐกิจสงัคมของรัฐ 

นันคือ ระดับบารางไกย์ หรือหมู่บ้าน ระบบนีจะเป็น ระบบยุติธรรมทียึดแนวทาง ของการ

ปรึกษาหารือ การสานเสวนา การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง หรือการประนีประนอม และการเจรจา

ไกล่เกลียระหว่างกนัเอง ในคู่กรณีทีมีความห่วงกงัวลในปัญหาร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์ เพือทีจะ

บรรลุขอ้ตกลงอยา่งฉันท์มิตร แทนการไปต่อสู้กนัทางกฎหมายอย่างยืดเยือ คาตารุงกงั พมับาราง

ไกย ์ไม่ใช่การตดัสินพิพากษาโดยผูพิ้พากษาศาลยติุธรรมหรือการใชก้ารพิจารณาคดีโดยคณะลกูขนุ 

แต่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาททีตรงประเด็นและไดผ้ลดีเพราะ มีการดาํเนินการอย่าง

ทนัทีทนัใด ตรงไปตรงมาไม่สินเปลืองค่าใชจ่้าย รวดเร็ว นอกจากนนัผลของขอ้ตกลงหรือการตอ้ง

ชดใชที้ตกลงกนัในระบบนีมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัการตดัสินพิพากษาในศาล กระบวนการดงักล่าว

ทาํให้คดีจาํนวนมากทีอาจจะตอ้งล่าชา้เพราะกระบวนการทางยุติธรรมทางหลกั สามารถจบลง 

ในระดบัตาํสุด คือ ระดบัหมู่บา้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ไดมี้การบญัญติักฎหมายเกียวกบัการเลือกตงั โดยจะ

บญัญติัใหมี้คณะกรรมการมีหนา้ทีในการบริหารจดัการการเลือกตงัของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้โดย

มีการกาํหนดรูปแบบของความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตงั พรรคการเมือง และผูมี้

ส่วนเกียวข้องทุกภาคส่วนของสังคม ซึงเป็นรูปแบบเฉพาะของการบริหารจัดการเกียวกับการ

จดัการการเลือก ซึงคณะกรรมการดงักล่าวมีความสาํคญัในการบริหารจดัการการเลือกตงั เรียกว่า 

คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง (Party Liaison Committees:PLCs) ประกอบดว้ยบุคคล

ทีมาจากพรรคการเมืองซึงมีผูแ้ทนอยู่ในสภาแต่ละระดบั ทังระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบั
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ทอ้งถิน จะไดร้ับเลือก 2 คน มาทาํหน้าทีจดัการเกียวกบัขอ้โตแ้ยง้ในการเลือกตงัก่อนทีจะเขา้สู่

กระบวนการอยา่งเป็นทางการอนัไดแ้ก่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตงัและศาลเลือกตงั

นนั โดยคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง จะดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทก่อน ซึงสาํนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจังหวดั จะทาํหน้าทีประสานให้มีการเจรจาพูดคุยกัน และมี

คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย หากสามารถเจรจาตกลง

กนัได ้ก็เป็นอนัยติุระงบัขอ้พิพาท หากไม่สามารถยติุขอ้พิพาทหรือไม่สามารถตกลงกนัได ้จึงจะนาํ

เรืองสู่กระบวนการในชนัศาลต่อไป หากเกิดขอ้โตแ้ยง้ในระดบัหน่วยเลือกตงั ก็จะมีคณะกรรมการ

เจรจาไกล่เกลียทีทาํหนา้ทีจดัการเกียวกบัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว ส่วนกรณีมีการกระทาํทีเป็นความผิด

กฎหมายอาญาเป็นอาํนาจหนา้ทีของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการดาํเนินการตามกฎหมาย  

ดงันนั หากประเทศไทยมีการกาํหนดกฎหมายทีมีบทบญัญติัหรือเนือหาเกียวกบัระงบั

ขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยยึดหลกัทฤษฎี

ทางกฎหมายทีเกียวขอ้ง ตลอดจนแนวคิดทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้และ

ประเทศฟิลิปปินส์ อีกทงัประเทศไทยควรมีการจดัตงัองค์กรทีกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

จะทาํใหป้ระเทศไทยมีกระบวนการการเลือกตงัทีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม กบัประเทศไทย 

ตลอดจนจะทาํใหก้ารเลือกตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเกิดความสุจริตโปร่งใส และเทียงธรรม 

อีกทงัหากมีการกาํหนดบทบญัญติัในเรืองดงักล่าวจะทาํใหล้ดความแตกแยกของคนในสังคม และ

ยงัสามารถสร้างความปรองดอง ความสามคัคีของคนในชาติไทยไดอ้ยา่งยงัยนืสืบต่อไป 

นอกจากนี ผูเ้ขียนเสนอใหมี้การบญัญติักฎหมายเพือทีจะเชิญบุคคลเขา้มาทาํหน้าทีเป็น

กรรมการในการระงับข้อพิพาทนีว่า “คณะกรรมการชุมชนระงับข้อพิพาท” ซึงอาํนาจหน้าที

เปรียบเสมือน “คณะประนอมข้อพิพาท” ในการประนอมข้อพิพาทตามกฎหมายของประเทศ

ฟิลิปปินส์ หรือ “กรรมการพิเศษทีจะมาทาํหน้าทีตดัสินคดีเลือกตงั” ของศาลชาํนัญพิเศษในการ

ตดัสินคดีเลือกตงั ซึงประกอบดว้ยผูพิ้พากษาศาลฎีกา 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้นทีเป็น

นักกฎหมาย 3 คน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลทีเป็นนักกฎหมาย 3 คน โดยมีประธาน

อาวุโสทีมาจากศาลฎีกาเป็นประธาน อนัเห็นไดช้ดัเจนว่าโครงสร้างขององค์คณะจะประกอบดว้ย

บุคคลทีมาจากทงัศาล ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายคา้น หรือ “คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง” 

ในการระงบัขอ้พิพาทคดีเลือกตงัของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ซึงประกอบดว้ยบุคคลทีมาจากพรรค

การเมืองทีส่งสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตงั ซึงเป็นไปตามหลกัถ่วงดุลอาํนาจนนัเอง อนัเป็นผลทาํให้

คาํตดัสินของคณะกรรมการ หรือศาลชาํนญัพิเศษนี เกิดความยุติธรรมสูงสุดต่อคู่พิพาท และไดรั้บ
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การยอมรับจากคู่พิพาท โดยคุณสมบัติของบุคคลในชุมชนทีจะมาทาํหน้าทีเป็นคณะกรรมการ

ชุมชนระงบัขอ้พิพาท ไดแ้ก่ 

1) จะตอ้งเป็นผูที้ไม่มีผลประโยชน์ไดเ้สียเกียวขอ้งอยูใ่นคดีนนั 

2) ไม่เป็นคู่หมนัหรือคู่สมรสของคู่ความในคดีนนั 

3) ไม่เป็นญาติเกียวขอ้งกบัคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูแ้ทน หรือทนายความของคู่ความฝ่าย

ใดฝ่ายหนึงในคดี 

5) ไม่เป็นเจา้หนี หรือลกูหนี หรือเป็นนายจา้ง หรือลกูจา้งของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

จากนันให้คณะกรรมการชุมชนระงับข้อพิพาท หาข้อมูล หรือแสวงหาข้อเท็จจริง

เกียวกบัเรืองร้องเรียนคดีเลือกตงันนัเพิมเติมเพือนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาระงบัขอ้พิพาท เมือ

ไดข้้อมูล ข้อเท็จจริงพอสมควรแลว้ ก็เชิญผูร้้อง ผูถู้กร้อง มาพูดคุยเจรจาไกล่เกลียเพือระงับข้อ

พิพาท หากมีความตกลงยินยอมระหว่างคู่กรณี ก็ให้มีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนั เพือให้ผูก้ระทาํผิด 

หรือผูถ้กูร้องกลบัคืนสู่ชุมชน ใชชี้วิตร่วมกนัในชุมชนไดต่้อไป 
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